
Ao Municipio de Santo Antônio do Planalto/RS

Sr. Pregoeiro – Vanderlei Marcelo Lermen e Equipe de Apoio

Ref.: Edital de Pregão Presencial Nº 04/2022

RECURSO ADMINISTRATIVO

DESBRAVADOR  COMÉRCIO  DE  PEÇAS,  MECÂNICA  E  TRANSPORTES  LTDA, 

neste ato qualificada como RECORRENTE, sociedade empresária,  estabelecida na Rua 

Leonildo Almerin Duda, nº 51, Via Sul, na cidade de Passo Fundo/RS, estado do Rio 

Grande  do  Sul,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  Nº  18.045.972/0001-68,  neste  ato 

representada por sua representante legal Srtª Susiani Hüther, a qual vem na forma da 

Legislação Vigente em conformidade com o Artigo 109 da Lei  8.666/93 impetrar  o 

devido  RECURSO  ADMINISTRATIVO  CONTRA  A  SUA  INABILITAÇÃO  no  presente 

processo, com base nos fatos e fundamentos que passa a descrever:
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Ilustre Pregoeiro Sr. Vanderlei M. Lermen e demais membros da Comissão de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto/RS.

O  respeitável  julgamento  do  recurso  administrativo  interposto  recai  neste 

momento para sua responsabilidade, o qual a empresa RECORRIDA confia na lisura, na 

isonomia e na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão evitando a 

busca  pelo  Poder  Judiciário  PARA  A  DEVIDA  APRECIAÇÃO  DESTE  Processo 

Administrativo onde a todo o momento demonstraremos nosso Direito Líquido e certo 

e o cumprimento de todas as exigências do presente processo de licitação.

2. DO DIREITO PLENO AO RECURSO ADMINISTRATIVO  

A  RECORRENTE faz  constar  o  seu  pleno  direito  ao  Recurso  Administrativo 

devidamente fundamentado pela Legislação vigente e as normas de licitação.

A  RECORRENTE solicita  que  o  Ilustre  Pregoeiro  juntamente  com  os  seus 

Membros  da  Comissão  de  Licitações  da  Prefeitura  Municipal  de  Santo  Antônio  do 

Planalto/RS,  conheçam o  RECURSO e  analisem todos os fatos  apontados,  tomando 

para si a responsabilidade do julgamento e se necessário o deferimento do ofício.

Do Direito ao Recurso: 

Lei Nº 8.666/1993

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes 

da aplicação desta Lei cabem:
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I  –  recurso,  no  prazo  de  05(cinco)  dias  uteis  a 

contar da intimação do ato ou lavradura da ata, nos casos 

de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento de propostas;

c) anulação ou revogação da licitação;

d) indeferimento  do  pedido  de  inscrição  em 

registro  cadastral,  sua  alteração  ou 

cancelamento;

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I 

do Art.79 desta lei;

f) aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária ou multa.

Do Edital de Licitação:

9 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1.   Tendo  o  licitante  manifestado 

motivadamente,  na  sessão  pública  do  pregão,  a 

intenção de recorre, está terá o prazo de 03 (três) 

dias  corridos para a apresentaçao das  razões  de 

recurso.

3. DOS FATOS APONTADOS  

A  RECORRENTE motivou na data de sete de julho de dois mil e vinte e dois,  

intenção de recurso contra a sua INABILITAÇÃO no presente processo administrativo 

que tem como objeto a Contratação de empresa REFORMA PARCIAL DA TRANSMISSÃO 

DA  MOTONIVELADORA  120H  ANO  2003  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  OBRAS  E 

VIAÇÃO.
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Durante a sessão de Pregão realizada na data de 07/07/2022,  após fase de 

credenciamento,  procedeu-se  com  a  abertura  das  prospotas,  momento  em  que  a 

RECORRENTE sagrou-se vencedora do lote com o valor de R$ 34.022,81, passando para 

a abertura do envelope nº 02 – Documentos de Habilitação. 

No decorrer da análise dos documentos apresentados  dentro do envelope, de 

acordo com o exigido em edital no item 7 – Da Habilitação, o pregoeiro juntamente 

com a sua equipe de apoio constatou que dentre todos os documentos exigidos, a 

empresa RECORRENTE deixou de apresentar a Declaração exigida no subitem  7.1.6, 

letra a) Certidão negativa de licitantes inidôneos, emitida pelo Tribunal de Contas da 

União,  momento  em  que  inabilitou  a  empresa  e  passou  a  convocar  o  segundo 

colocado. 

Primeiramente é necessário discutir sobre os atos tomados pelo pregoeiro, o 

qual trouxe a presente sessão ao uso do formalismo em excesso, no momento em que 

procedeu com a INABILITAÇÃO DA RECORRENTE, pois a mesma inseriu a Declaração de 

Idoneidade emitida pela empresa alegando sua idoneidade e sabe-se  por  parte da 

Administração que a mesma possui respaldo de entrar no próprio sistema do TCU e 

verificar de forma online durante o pregão a Idoneidade da empresa, momento em 

que o pregoeiro, poderia ter utilizado do seu poder de diligência e verificado no site 

essa  Declaração,  sendo  que  a  grande  maioria  dos  editais,  não  exige  que  esse 

documento seja anexado em papel fisico, pois, de costume os pregoeiros verificam de 

forma  online  essa  Declaração,  até  porque  a  empresa  colocou  no  envelope  a 

Declaração de Idoneidade feita em papel timbrado, não colocaríamos uma Declaração 

falsa no envelope, agindo de má fé e nos prejudicando.

Sabe-se  que  o   Tribunal  de  Contas  prestigia  a  adoção  do  formalismo 

quando usado de forma moderada e que traga a ponderação entre a eficiência e a 

segurança  juridica  na  busca  pela  proposta  mais  vatajosa  para  a  Adminsitração 

Pública e a garantia da isonomia e competitividade no certame. 
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Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015-Plenário:

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.

Ou seja, desde que não cause prejuízo à administração pública, uma empresa 

não pode ser excluída do processo de licitação por conta de questões irrelevantes,  

como omissões ou irregularidades formais na documentação que não alteram em nada 

o real objetivo da compra. 

Nesse sentido, é preciso evitar os formalismos excessivos e injustificados a fim 

de impedir a ocorrência de dano ao erário e valorizar a economicidade e vantajosidade 

da proposta. O TCU posiciona-se contra o excesso de formalismo, por meio do Acórdão 

nº 2003/2011– Plenário, o ministro-relator Augusto Nardes destacou que as exigências 

para o fim de habilitação devem ser compatíveis com o objeto da licitação, evitando-se 

o formalismo desnecessário.

Na  condição  de  REQUERENTE  e  empresa  INABILITADA  de  forma  injusta  e 

desprovida de uso de formalidade moderada, venho discorrer quanto ao prejuízo ao 

participante na competitividade do presente processo. 

a) É  justamente,  na  tomada  de  decisões  ilegais  que  levam  o  princípio  da 

economicidade pelo ralo,  aonde,  terão que refazer todo o processo e rever 

seus conceitos em relação a tomada de decisões baseadas na legislação e nos 

princípios que envolvem o processo. 
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b) O princípio da razoabilidade trata da harmonização da norma geral com o caso 

individual  a ser  avaliado,  ela  impõe que as decisões administrativas  tenham 

bom senso e sejam dotadas de razão. 

Para  Hely  Lopes  Meirelles[29],  o  Princípio  da 

Razoabilidade  pode  ser  chamado  de  princípio  da 

proibição  de  excesso,  pois  “objetiva  aferir  a 

compatibilidade  entre  os  meios  e  os  fins,  de  modo  a 

evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da 

Administração  Pública,  com  lesão  aos  direitos 

fundamentais”.

c) É  humanamente  inaceitável  que  a  Administração  Pública  possa  decidir  pela 

inabilitação  de uma empresa  que está dentro das  legalidades  e  apresentou 

todos os documentos solicitados,  devido ao fato de nao ter apresentado uma 

Declaração de Idoneidade emitida pelo TCU, cuja a qual, em todos or processos 

de licitações, ela nem é exigida, pois todos os pregoeiros tem o respaldo de 

verificar de forma online durante a sessão mesmo a idoneidade das empresas, 

momento  também,  o  qual  os  editais  normalmente  exigem  que  seja 

apresentada em meio fisico, um declaração de idoneidade emitida pela própria 

empresa,  declarando  sua  idoneidade.  A  RECORRENTE  APRESENTOU 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE emitida por ela, em papel timbrado da empresa, 

assinada  e  carimbada  pelo  representante  legal.  Não  apresentaríamos  uma 

declaração falsa, botando em risco a nossa boa fé. Nesse caso, entra o poder de 

diligencia do pregoeiro, em verificar de forma online no site do TCU a lista de 

empresas  inidoneas  e  verificando  que  a  nossa  empresa  não  é  enquadrada 

como inidonea.  Tal atitude fere o principio da competitividade e trás como 

consequência que uma empresa idônea seja afastada do processo.
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d) Tudo bem que se busque a proposta mais vantajosa, mas vale ressaltar que 

nessa busca pela proposta mais vantajosa haja a legalidade dos fatos, que a 

empresa  faça  se  valer  de  boa-fé  e  de  cumprimento  as  obrigações,  não 

restringindo a  competitividade de empresas  que vão até  o processo  com o 

intuito de prestar com todas as condições estabelecidas e que acabam sendo 

prejudicadas por decisões tomadas que se julgam ser pelo poder discricionário.

e) A RECORRENTE destaca ainda as seguintes decisões tomadas pelo Tribunal de 

Contas da União:

        A característica essencial do pregao é a de ser 

uma modalidade mais dinamica e flexivel para a aquisicao de bens ou 

contratacao  de  servicos  de  interesse  da  administração  publica.  Seus 

fundamentos principais sao, especialmente a  ampliacao da disputa de 

precos entre os interessados, que tem como consequencia imediata a 

reducao  os  precos  contratados,  bem  assim  a  alteracao  da  ordem 

tradicional de apresentacao e analise dos documentos de habilitacao e 

propostas de preco, e a mitigacao das formalidades presente nas demais 

modalidades  licitatorias.  Portanto,  aliada  a  celeridade,  a 

competitividade  é  caracteristica  significativa  do  pregão  e  vem 

expressamente albergada  nao so no caput  do art.  4º  do Decreto  no 

3.555/2000, como principio norteador dessa modalidade, como em seu 

paragrafo unico: “as normas disciplinadoras da licitacao serao sempre 

interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os interessados, 

desde que nao comprometam o interesse da Administracao, a finalidade 

e a seguranca da contratacao” (grifos acrescidos).

Acórdão 1046/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator)

DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS, MECÂNICA E TRANSPORTES LTDA



Observe o dever de diligencia contido no art. 43, § 3o, da 

Lei no 8.666/93, de forma a flexibilizar formalismos que 

podem  redundar  na  frustracao  ao  carater  competitivo 

que  deve  reger  as  licitacoes  na  administracao  publica. 

Acórdão 616/2010 Segunda Câmara   

Toda e qualquer licitação pública destina-se à obediência as leis e aos princípios 

que  as  norteiam e  no  que  se  refere  aos  fatos  acima citados,  observa-se  os  vícios 

cometidos e tem-se a certeza de que as alegações apresentadas no presente recurso 

são  convictas  da  verdade,  pois  demonstrado  está  que  a  empresa  RECORRENTE  É 

IDÔNEA,  razão  pela  qual  poderia  sem  prejuízo  algum  a  administração  estar 

HABILITADA no certame. 

A REQUERENTE informa ainda que visualiza claramente com toda convicção e 

certeza  neste  Processo  Administrativo  seu  Direito  Líquido  e  Certo somados  ao 

Periculum  Inn  Mora  o  qual  caso  este  RECURSO  ADMINISTRATIVO  for  indeferido, 

buscará judicialmente via representação eo Tribunal de Contas os seus direitos reais, 

visto que cumpriu sua parte, exaurindo a Via Administrativa a qual é de direito.

A  REQUERENTE entende  e  tem plena  convicção  que  relatou  todos  os  fatos 

ocorridos  com  clareza,  fundamentando  juridicamente  os  erros  apontados,  sendo 

sabedora que a Administração Pública está presa ao cumprimento do Direito, porém, 

não pode ususfruir do formalismo em excesso para prejudicar a competitividade ao 

processo. 
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 DO PEDIDO

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados em comum acordo com 

o Edital de Licitação, com a Legislação Vigente, e suas alterações, as demais normas 

que dispõe sobre a matéria, a REQUERENTE vem requerer:

a) O devido deferimento e a devida anulação dos atos do presente pregão 

e  a  revogação  quanto  a decisão  pela  INABILITAÇÃO  da  empresa 

DESBRAVADOR COMÉRCIO DE PEÇAS, MECANICA E TRANSPORTES LTDA. no 

presente  certame,  pois,  de  acordo  com  a  legislação  vigente  exposta  no 

presente  recurso  e  os  fatos  apontados  a  mesma apresentou Declaração  de 

Idoenidade própria junto a documentação, momento em que, estaria a poder 

do preogoeiro verificar a sua veracidade e a Idoneidade da empresa.

Nestes termos pede o devido deferimento. 

Passo Fundo/RS, 12 de Julho de 2022

_________________________________
Susiani Huther 

DESBRAVADOR COM. PEÇAS, MECANICA E TRANSPORTES LTDA.
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