
 

 

RECURSO :ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIAL DE PEIXE-BOI – 

ESTADO DO PARÁ 

Pregão Eletrônico n. 011/2021-PE-SRP 

LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP, devidamente qualificada nos autos do certame em 

epígrafe, doravante “Recorrente”, vem tempestiva e mui respeitosamente à presença de Vossa 

Senhoria, com fulcro nas disposições do Item 13 do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe; no 

artigo 43, inciso V, artigo 45, e artigo 109, inciso I, alínea “b”, todos da Lei n.º 8.666/93; nos 

incisos X, XI, e XV e XVI do artigo 4º da Lei n.º 10.520/02; e, ainda, no artigo 44 do Decreto n.º 

10.024/19, interpor 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

em face da decisão que a inabilitou indevidamente, e descartou sua proposta para o Item 139 

Termo de Referência do Edital em epígrafe, valendo-se a Recorrente, pois, das suficientes razões 

de fato e de direito delineadas a seguir. 

I. DA POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA 

De proêmio, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, o ilustre 

Pregoeiro tem 05 (cinco) dias para reconsiderar a decisão vergastada. Se assim não o fizer, deve 

encaminhar o presente Recurso Administrativo à Autoridade Superior competente para 

conhecê-lo e, certamente, dar-lhe provimento. 

II. DO MÉRITO 

Em apertada síntese, trata-se de procedimento licitatório instaurado pela PREFEITURA 

MUNICIAL DE PEIXE-BOI – ESTADO DO PARÁ, na modalidade Pregão, forma Eletrônica, 

tipo/critério de julgamento “Menor Preço por Item Unitário”. 

1. O Objeto do aludido certame, descrito no Subitem 2.2. do instrumento convocatório, consiste 

no “Registro de Preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de 

equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal, Secretarias e Fundos.” 

2. Abertos os trabalhos, a Recorrente apresentou toda a documentação pertinente tanto à sua 

proposta quanto à sua habilitação, necessária e apta a demonstrar sua aptidão para a 

participação no certame, oferecendo, pois, proposta para o Item 139, consistentes em unidades 

de Tablets. 

3. Com efeito, fora aberta a fase de lances na Sessão Pública de Pregão Eletrônico. Eis que, a 

despeito de todos os atos praticados pela Recorrente terem sido totalmente regulares e eivados 

de boa-fé, e de sua proposta atender a demanda do MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI no ponto ótimo 

do binômio “maior qualidade por menor preço”, Vossa Senhoria, ilustre Pregoeiro, decidiu, “por 

A mais B”, proceder à inabilitação da Recorrente para o Item em comento, por espeque nas 

razões constantes nos seguintes registros do sistema, in verbis: 

“Em análise a documentação da empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA 

EPP, não foi encontrado o CRP do contador com a FINALIDADE “BALANÇO PATRIMONIAL” 

exigidas no item 10.6.2, a licitante apresentou somente o CRP com FINALIDADE “EDITAIS DE 

LICITAÇÃO”, em desacordo com o item 10.6.2. Por tanto, descumprindo o que preconiza o 

instrumento convocatório, assim, visando assegurar o princípio da ISONOMIA e a VINCULAÇÃO 

AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO entre outros princípios que sustentam a Lei 8666/93, o 

pregoeiro resolve por INABILITAR empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA 

EPP.” 

 



4. Nesse diapasão, a Recorrente fora sumariamente inabilitada, sem qualquer espécie 

diligenciamento prévio, nos moldes do que permite o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei n.º 

8.666/93. 

5. Logo na sequência, a Recorrente apresentou sua manifestação da intenção de recorrer, nos 

seguintes termos: 

Manifestamos a intenção de recorrer, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU, contra nossa 

desclassificação, tendo em vista o excesso de rigor na analise quanto a analise do documento 

de classe contábil. Lembramos que o Tribunal de Contas da União – TCU posiciona-se 

veementemente contra o excesso de formalismo! Além disso, Poderia ter sido feito diligencia 

para correção do documento o que não alteraria o teor do documento. Demais argumentos em 

nossa peça recursal. 

6. Pois bem, em primeiro lugar, a Recorrente assevera que houve um excesso de rigor formal na 

análise de sua habilitação, vez que, diferente do motivo alegado pelo pregoeiro para inabilitação 

da Recorrente, foi sim apresentado o CRP do contador, porém com a finalidade “Editais e 

Licitação”, o que também serve para o presente edital. Segundo que a inabilitação da Recorrente 

por conta da finalidade apresentada no CRP do contador não ser do tipo “BALANÇO 

PATRIMONIAL” de maneira alguma torna ilegítimo o CRP com finalidade “Editais e Licitação”. 

7. Data máxima vênia, Ilustre Pregoeiro, se Vossa Senhoria entendesse necessária que a 

finalidade do CRP do contador fosse do tipo “Balanço Patrimonial”, uma vez que a Recorrente 

apresentou o CRP com finalidade “Editais e Licitações”, cabia Vossa Senhoria realizar diligências 

e solicitar a aludida certidão com a finalidade desejada, respeitando, portanto, os princípios do 

formalismo moderado e a busca pela proposta mais vantajosa. 

8. Em caso semelhante ao ocorrido no presente certame, o Tribunal de Contas da União, por 

meio do Acórdão nº 1.211/2021-P, entendeu que a vedação à inclusão de novo documento, 

prevista no art. 43,§3º, da Lei 8666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações 14.133/2021, 

não alcança documento ausente pré-existente, comprobatório de condição atendida pelo 

licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de 

habilitação e/ou proposta por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo 

pregoeiro, in verbis: 

Acórdão TCU 1211/2021 “....deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento 

das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, 

alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo 

documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 

14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo 

licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de 

habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo 

pregoeiro;” 

 

9. A diretriz seguida pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO de aproveitamento dos atos e 

documentos do processo para o fim de encontrar a proposta mais vantajosa, em compasso com 

o formalismo moderado e o princípio da instrumentalidade das formas. 

10. Por fim, o CRP do Contador com finalidade “Balanço Patrimonial”, documento no qual o 

pregoeiro inabilitou a Recorrente, não se trata de documento no qual a empresa não possuía 

em seu poder, mas sim de documento que por um erro formal e sanável poderia ter sido 

solicitado. 



 

11. Admitir a juntada de documentos que apenas venha a atestar condição pré-existente à 

abertura da sessão pública do certame, não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as 

licitantes, e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida 

oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em 

objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o 

resultado almejado (fim). 

12. Data maxima venia, ilustre Pregoeira, Vossa Senhoria se apegou a um formalismo excessivo 

e desnecessário, o qual poderia ter sido remediado por Vossa Senhoria através de uma simples 

diligência à Recorrente. Pertinente salientar o fato de que, em tal hipótese, a Recorrente não 

estaria apresentando qualquer documento novo que deveria constar originalmente em sua 

proposta e/ou documentação de habilitação. 

13. Data maxima venia, ilustre Pregoeira, o artigo 17, caput e inciso VI do Decreto n.º 10.024/19 

não deixa margem de dúvidas para qualquer outra interpretação: cabia a Vossa Senhoria realizar 

tais diligências. 

“Do Pregoeiro 

Art. 17. Caberá ao Pregoeiro, em especial: 

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 

habilitação e sua validade jurídica;” 

 

14. Nesse ponto, é necessário ressaltar a importância de a Administração Pública realizar a 

análise e julgamento das propostas e documentos de habilitação dos licitantes com base no 

princípio do formalismo moderado, nos moldes do entendimento consolidado pelo Egrégio 

Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito do Acórdão n.º 357/2015 – Plenário, in verbis: 

"No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio 

do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, 

assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados." 

 

"Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações que possam ser 

supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, desde que não 

resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes. 

(Acórdão n.º 2873/2014 – Plenário). 

 

É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação exigida pelo edital, 

quando a documentação entregue contiver de maneira implícita o elemento supostamente 

faltante e a Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, por 

representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame" (Acórdão TCU 

n.º 1.795/2015 – Plenário). 

 

"Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou editalícias, 

especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados que objetivam comprovar a 

habilitação das empresas em disputa, o responsável pela condução do certame deve promover 

diligências para aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de base 

para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993)" 

(Acórdão TCU n.º 3.418/2014 – Plenário)." 

 



15. A diligência é ferramenta que decorre dos princípios da Administração Pública, conforme 

previsão legal no artigo 43, parágrafo 3º, dispõe a Lei n.º 8.666/93, portanto independe de 

previsão no edital por estar estabelecida em Lei, in verbis: 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

§ 3º É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta.” 

 

16. Dada a irrelevância da questão, não a outro entendimento se não o de que tanto a proposta 

da Recorrente, quanto sua qualificação formal para fins de habilitação, atendem 

satisfatoriamente a demanda do MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI, observando tanto a melhor 

qualidade, quanto o menor preço, especialmente em se tendo em conta os ideais de 

economicidade que devem pautar os trabalhos do presente certame. 

17. Portanto, data maxima venia, tendo em vista os princípios da supremacia do interesse 

público, bem com a indisponibilidade dos interesses da Administração Pública, e considerando 

que o objetivo de uma licitação é a seleção da proposta mais vantajosa (nas palavras do 

professor Adilson Dallari, “a licitação não é um concurso de destreza, destinado a selecionar o 

melhor cumpridor de Edital”), essa ofertada pela Recorrente, certamente Vossa Senhoria há de 

compreender e concordar: 

18. Havendo alguma falha formal, omissão ou obscuridade nos documentos de habilitação e/ou 

na proposta, há um poder-dever por parte do Pregoeira (Decreto n.º 10.024/19, art. 17, inc. VI) 

em realizar a diligência, de forma a superar-se os engessamentos desnecessários do formalismo 

excessivo, em prestígio, pois, aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da competitividade 

e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

19. A título de complemento, algumas outras situações análogas à presente, nas quais, segundo 

a Egrégia Corte de Contas Federal, configura-se o desnecessário excesso de rigor e formalismo: 

“QUESTÃO IRRELEVANTE 

Excesso de formalismo não pode excluir empresa de licitação, decide TJ-RS 

Desde que não cause prejuízo à administração pública, uma empresa não pode ser excluída do 

processo de licitação por conta de questões irrelevantes. Com base na doutrina de Hely Lopes 

Meirelles, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou sentença que reconduziu uma 

empresa à licitação do serviço de água e esgoto de Caxias do Sul. A companhia foi excluída pela 

autarquia porque não colocou os documentos no envelope correto. 

Nos dois graus de jurisdição, os julgadores entenderam que a decisão administrativa da 

autarquia se apegou de forma extrema ao formalismo, mostrando falta de boa vontade com a 

parte autora. E sem razão, porque nem havia a exigência de tais documentos no lançamento do 

edital. 

O relator da Apelação em Reexame Necessário na 22ª Câmara Cível do TJ-RS, desembargador 

Carlos Eduardo Zietlow Duro, afirmou que a inabilitação não se mostrou razoável, notadamente 

por se tratar de licitação em que o foco é o menor preço. Afinal, como a administração pública 

busca vantagem econômica, o fator preço é decisivo — por menor que seja. E é isso que 

prepondera sobre o formalismo. 

Mandado de Segurança 

O imbróglio teve início quando uma empresa de automação industrial, após ser habilitada na 

Tomada de Preços 4/2013. O objetivo da licitação era contratar empresa que fornecesse e 

instalasse quadros de comando com conversores de frequência, equipamentos de telemetria e 

sistema de supervisão, para casas de motobombas e centros de reservação do município. 



A inabilitação da competição, ocorrida em outubro de 2013, se deu por erro de formalidade: a 

empresa apresentou, fora do ‘‘envelope B’’, os documentos originais e as cópias autenticadas 

dos certificados de conclusão do curso da Norma Regulamentadora 10 dos profissionais 

eletricistas. A NR-10 é expedida pelo Ministério do Trabalho e fixa as condições mínimas 

exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em 

suas diversas etapas. 

Inconformada, a empresa entrou com recurso administrativo para derrubar a decisão da 

autarquia. Como a inabilitação de sua proposta foi mantida, ajuizou Mandado de Segurança na 

2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca, contestando o ato do diretor da autarquia. Em suas 

razões, alegou que a decisão é ilegal, pois tal exigência não constava no edital. 

Sentença 

A juíza Maria Aline Vieira Fonseca observou que a parte autora apresentou todos os documentos 

solicitados pelo edital de licitação, sem enfrentar objeções. Assim, a inabilitação por entrega 

posterior ao prazo dos certificados da NR-10 é "formalismo exacerbado", pois fere o princípio 

da razoabilidade. Afinal, mesmo não previstos no edital, estes foram apresentados mediante 

diligência superveniente da comissão de licitação. 

"O objeto imediato do procedimento licitatório é a seleção da proposta que melhor atenda aos 

interesses da administração e, como objeto mediato, a obtenção de certa e determinada obra 

ou serviço que atenda aos anseios da Administração. A formalidade exigida da parte impetrante 

é excessiva, evidenciando obstáculo ao resguardo do próprio interesse público, que consiste na 

obtenção do menor preço", fundamentou na sentença. 

Com isso, a juíza tornou definitiva a liminar concedida antes de julgar o mérito da demanda. 

Concedida a segurança, a empresa autora foi reconduzida ao processo licitatório.” 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PREGÃO 

ELETRÔNICA Nº 068A/2018. EXCESSO DE FORMALISMO CONFIGURADO. 1. Em que pese a ASCAR 

tenha personalidade jurídica de direito privado, por figurarem dentre os seus recursos 

financeiros transferências oriundas de pessoas jurídicas de direito público interno, bem como 

recursos provenientes de convênios, contratos, acordos e ajustes celebrados com órgãos ou 

entidades públicas, submete-se à prestação de contas perante o TCE e tem os seus processos 

seletivos norteados pelos princípios que regem a Administração Pública. Portanto, pode ser 

enquadrada como autoridade coatora (art. 1º, § 1º, da Lei 12.016/2009). 2. Em que pese não se 

negue a rotineira aplicação do princípio da adstrição ao edital nos julgamentos relativos ao 

cumprimento das exigências formais dos certames públicos, não se pode olvidar que tal 

entendimento deve ser mitigado, quando evidenciado que o formalismo excessivo... afronta 

diretamente outros princípios de maior relevância, como o interesse público diretamente 

relacionado à amplitude das propostas oferecidas à Administração Pública. 3. Os termos do 

edital não podem ser interpretados com rigor excessivo que acabe por prejudicar a própria 

finalidade da licitação, restringindo a concorrência. O princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório decorre dos princípios da isonomia e da impessoalidade, e deve ser conjugado com 

o propósito de garantia à obtenção da proposta mais vantajosa ao Poder Público, o que 

determina que sejam relevadas simples irregularidades, com a observância ao principio do 

formalismo moderado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(TJ-RS - AI: 70079948345 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 27/02/2019, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)” 

 

“De fato, a administração não poderia prescindir do menor preço, apresentado pela empresa 

vencedora, por mera questão formal, considerando que a exigência editalícia foi cumprida, 



embora que de forma oblíqua, sem prejuízo à competitividade do certame. 

Sendo assim, aplica-se o princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas 

simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos 

dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, 

respeitadas ainda as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, tudo de 

acordo com o art. 2º, § único, incisos VIII e IX, da Lei nº 9.784/1999.” 

TCU, Acórdão n.º 7334/2009 – Primeira Câmara (Voto do Ministro Relator) 

 

“Atender, no caso em tela, à letra fria desse dispositivo, sem considerar os objetivos da 

Administração e os limites de exigência de qualificação técnica, suficientes para a garantia do 

cumprimento das obrigações, seria desbordar para o formalismo que se basta em si mesmo, 

sem ter em vista qualquer outro objetivo consentâneo com o interesse público. 

As exigências não devem ser desarrazoadas a ponto de comprometer a natureza de competição 

que deve permear os processos licitatórios realizados pela Administração Pública. Devem 

constituir tão somente garantia mínima suficiente para que o futuro contratado demonstre, 

previamente, capacidade para cumprir as obrigações contratuais. 

Esse posicionamento encontra guarida no entendimento segundo o qual a Constituição Federal 

somente autoriza exigências que configurem um mínimo de segurança. Portanto, não há de se 

admitir exigências que vão além disso com base no argumento de que a segurança da 

Administração restaria ampliada, na medida em que o máximo de segurança corresponderia, 

inequivocamente, ao máximo da restrição. E essa não é a solução proclamada pela Carta Magna. 

(...)” 

TCU, Acórdão n.º 80/2010 – Plenário (Voto do Ministro Relator) 

 

20. Destarte, dada a irrelevância da questão, a necessidade de ponderação dos princípios 

licitatórios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo para com o 

princípio do formalismo moderado, em prestígio aos princípios da economicidade e da seleção 

da proposta mais vantajosa, não enseja entendimento outro que não o de que, data maxima 

venia, não se justifica a inabilitação levada a cabo por Vossa Senhoria. 

21. Em suma, o formalismo moderado se relaciona à ponderação entre o princípio da eficiência 

e o da segurança jurídica, ostentando importante função no cumprimento dos objetivos da 

busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, da garantia da isonomia e da 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Nesse sentido é a orientação da Egrégia 

Corte de Contas no Acórdão nº. 357/2015 – Plenário, in verbis: 

“No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio 

do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, 

assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes 

essenciais à proteção das prerrogativas dos administrados.” 

 

22. Note, Ilustre Pregoeiro, que sua utilização não significa desmerecimento ao princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório ou negativa da impossibilidade de a Administração 

Pública descumprir as normas e condições do Edital. Trata-se de solução a ser tomada pelo 

intérprete a partir de um conflito de princípios. 

“Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretização do interesse público, pode 

o princípio da legalidade estrita ser afastado frente a outros princípios.” 

(TCU, Acórdão nº. 119/2016 – Plenário) 

 



23. Ao contrário do que ocorre com as regras/normas, os princípios não são incompatíveis entre 

si. Diante de um conflito de princípios – a título ilustrativo, o conflito entre os princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da obtenção da proposta mais vantajosa 

–, a adoção de um princípio no caso concreto não provoca a aniquilação do outro, senão 

vejamos: 

“Rigor formal no exame das propostas dos licitantes não pode ser exagerado ou absoluto, sob 

pena de desclassificação de propostas mais vantajosas.” (TCU, Acórdão nº. 2302/2012 – 

Plenário) 

 

“A proibição de descumprimento das normas e do edital por parte da Administração Pública, 

deve se dar mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o procedimento 

licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais vantajosa.” 

(Acórdão nº. 8482/2013 – 1ª Câmara) 

 

24. A jurisprudência consolidada da Egrégia Corte de Contas Federal, in verbis, é consolidada no 

sentido de que a Administração Pública: 

“Abstenha-se, para efeito de habilitação dos interessados, de fazer exigências que excedam aos 

limites fixados no art. 27, incisos I a V, da Lei nº 8.666/93, bem como frustrem o caráter universal 

que deve reger a licitação pública, configurado no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.” 

TCU, Acórdão nº. 616/2010, Segunda Câmara 

 

25. Caso proceda com entendimento contrário, não revendo os atos de inabilitação, o pedido 

de Representação no Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), bem como mandado de 

segurança junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) já estão prontos para protocolo, 

o que não se deseja, mas sendo necessário, faço-a. 

26. Não há razão de fato e/ou de direito para a mantença da decisão de desclassificação da 

Recorrente, visto que, conforme se atesta, não há motivação idônea para tal ato administrativo. 

III. DOS PEDIDOS 

Desse modo, sob pena de violação do princípio da discricionaridade, da legalidade, da vedação 

ao excesso de rigor e formalismo, bem como sob pena de violação dos artigos 27 a 31 da Lei n. 

8.666/93, a Recorrente pugna seja afastada a sua desclassificação/inabilitação, considerada 

válida sua habilitação, com o escopo de que seja aceita a sua proposta, no âmbito do Pregão 

Eletrônico nº. 11/2021. 

Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar o presente Recurso 

Administrativo à Autoridade Superior competente para conhecê-lo e, certamente, dar-lhe 

provimento. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. 
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