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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO :
ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO
ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Ref: PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO N° 150/2021/DL/PMD
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° º 26.915.209/0001-79, com sua sede à
Avenida Marechal Floriano, 590, Vila Bandeirantes, CEP 79.006-840, Campo Grande – MS, neste ato representada
pelo seu sócio Sr. VICENTE SEVERINO DE SOUSA SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado à
Rua Guaianazes, 82 – Bloco B – Apt 12 – Bairro Jardim Leblon – CEP 79.092-012 – Campo Grande – MS, portador
da Cédula de Identidade RG nº 1008455 expedida pela SSP/MS, e inscrito no CPF sob o n.º 262.865.304-44, vem,
tempestivamente, 
RECURSO ADMINISTRATIVO
em face das decisões que:
I) que desclassificou a empresa recorrente no processo licitatório n° 150/2021/DL/PMD, que tem como objeto a
“Contratação de serviços continuados de execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva e serviços
eventuais de melhorias e instalações de pequena monta do sistema de iluminação pública e ornamental, incluindo
a utilização de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos”.

I- DA TEMPESTIVIDADE E DA LEGITIMIDADE 
Nos termos da cláusula 9.2.2 do Edital Pregão Eletrônico n° 20/2021: “Admitido o recurso, a recorrente terá, a
partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses”.
Conforme se verifica em certidões disponibilizadas no sistema, tempestivo o presente recurso até a última hora do
dia 04/11/2021, logo, tempestivo na presente data.
Ademais, verifica-se a legitimidade da empresa recorrente, ante a constatação de que configura no quadro de
participação do processo licitatório, inclusive, possuindo a proposta mais vantajosa à administração pública, sendo
assim, atende ao item 9.2.2 que dispõe o interesse recursal a qualquer proponente.
Superadas a tempestividade e legitimidade da empresa LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP, passa-se a demonstrar a
síntese das suas razões.

II –DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme se infere na legislação pertinente ao caso, necessária a demonstração das razões de fato e de direito
para alteração das decisões tomadas pelo Ilmo. Pregoeiro, o que se passa a fazer.

II.1 – DA EQUIVOCADA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA – HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR – DA VIOLAÇÃO
EXPRESSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO 
Conforme se verifica no presente processo, a empresa autora deste recurso não se sagrou vencedora nas
propostas apresentadas, mesmo ofertando o menor lance. 
Isto porque, foi desclassificada por supostamente, ter enviado a proposta e a documentação fora do prazo, veja-se
a justificativa do órgão licitador:
Em análise foi constatado que a empresa LASER ILUMINAÇÃO EIRELI, enviou a proposta e documentação
complementar fora do prazo, ademais faltando documentos que foram solicitados, sendo assim, declaro a empresa
DESCLASSIFICADA, com base no item 7.4.22 do edital.
Imperioso mencionar que a desclassificação da empresa se deu de forma equivocada, uma vez que o atraso no
envio da documentação ocorreu pelo escasso tempo fornecido para regularização da documentação, acrescido
ainda, do temporal que acometeu a cidade de Campo Grande – MS (sede da empresa) e demais cidades ao
entorno, nas datas de 08 e 09 de setembro, o que ocasionou queda de energia e instabilidades no sinal de internet.
De antemão, para comprovar os fatos alegados pela recorrente, necessário anexar os links para acesso das
reportagens que narram a tempestade e falta de luz na cidade de Campo Grande – MS.
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/09/08/vento-de-68kmh-e-chuva-deixam-bairros-sem-
luz-e-regioes-com-estragos.ghtml

https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/chuva-chega-com-ventos-de-68-km-h-na-capital
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/energia-e-restabelecida-mas-equipes-trabalham-em-
pontos-da-capital
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/09/09/frente-fria-e-ciclone-causam-chuva-em-sao-paulo-parana-e-
mato-grosso-do-sul-veja-previsao-para-as-capitais.ghtml
Logo, é fato que nos dias 08 e 09 de setembro, a cidade de Campo Grande- MS, onde a sede da empresa fica
localizada, sofreu com fortes chuvas que ocasionaram queda de energia em mais de 24 bairros da capital. 
No momento em que a empresa recorrente solicitou a dilação do prazo, não havia sofrido com a falta de energia e
instabilidade de sinal, tampouco pensou que poderia ser acometida por tal problemática, acreditando que o tempo
solicitado, apesar de curto, seria suficiente.
Ocorre que, quando preparava a documentação, fora surpreendida pela instabilidade da rede elétrica e da rede de
internet, decorrentes das manutenções dos estragos ocasionados pelas tempestades, momento em que, através do
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chat, informaria a situação ao pregoeiro e solicitaria nova dilação de prazo, no entanto, o chat estava fechado para
comunicação. 
Salienta-se que a recorrente não fez a comunicação por outro canal eletrônico pois, conforme histórico da conversa
no chat, afirma o pregoeiro que o único meio de comunicação para informações e envio de documentos seria o
chat.
Ademais, o recorrente se deslocou presencialmente até a Comissão de Licitação, na tentativa de apresentar a
documentação que faltava de forma física. Entretanto, após conversar com a Presidente da Comissão Sra. Larissa,
lhe foi negado a possibilidade de realizar a entrega física da documentação.
Ora Ilma. CPL, se observadas as documentações enviadas, constata-se que foram enviados os arquivos
“cronograma” e “orçamento”, sendo evidente que as outras documentações não foram enviadas por problemas
operacionais, isto porque, só é possível elaborar o cronograma e o orçamento, se todas as outras planilhas já
estiverem sido readequadas.
Fica evidente que, apesar do prazo de dilação também ser curto, o fornecedor conseguiria entregar a
documentação, entretanto foi pego de surpresa com a falta de energia e oscilação da rede de internet o que
dificultou a digitalização e envio de toda a documentação, uma vez que a impressão e a digitalização dos
documentos no sistema instalado na Empresa, dependem do sinal de internet.
Logo, o caso da recorrente, claramente constitui hipótese de força maior, não havendo fundamentação para a
inabilitação da empresa que apresentou a proposta mais vantajosa para o órgão licitador.
Impende esclarecer que a força maior são fatos e eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, além de inevitáveis,
que provocam danos e efeitos negativos às pessoas, assim como caso narrado. 
Nesse sentido, força maior é o acontecimento inevitável e impreterível, em relação à vontade do fornecedor, para
cujos efeitos este não concorreu, direta e indiretamente, sendo impossível evita-los ou impedi-los. Por esse
conceito, entendemos que a tempestade que ocasionou a queda de energia e consequentemente impediu que o
fornecedor não conseguisse enviar toda a documentação via chat, é uma situação de força maior.
Ademais, importante salientar que o prazo, ainda que prorrogado, era escasso perante a quantidade de planilhas
(95 páginas de planilhas eletrônicas) que deveriam ser recalculadas naquele momento, tanto é verdade, que nas
Considerações Finais do Relatório de Análise Técnica da empresa Ilumitech Construtora Ltda., os próprios técnicos
da Prefeitura citam a complexidade e extensão das planilhas.
Sabido é, que o pregão eletrônico foi criado sob a égide da celeridade procedimental, no entanto, limitar a
quantidade de horas para reapresentação dos documentos, não é garantia de celeridade, isto porque, a empresa
vencedora que não tiver o prazo suficiente para readequar sua documentação, na busca de salvaguardar seus
direitos, manejará não só Recurso Administrativo, como também medida judicial cabível para o Poder Judiciário e
Denúncia para o Órgão de Controle Externo, qual seja, o Tribunal de Contas do Estado ou da União.
Não por outro motivo, que diversas prefeituras, inclusive aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, concedem prazos
de 24h para reapresentação da documentação atualizada
Necessário apontar, que os princípios basilares que regem as licitações versam no sentido de que o principal
objetivo de uma licitação pública é encontrar a proposta mais vantajosa.
A classificação da empresa que agora recorre, se encaixa na lógica do formalismo moderado, onde, vislumbrando o
princípio da competitividade e da razoabilidade, devem ser evitadas as desclassificações e inabilitações motivadas
por situações irrelevantes e que não comprometem a execução do contrato.
O formalismo do procedimento licitatório não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples
omissões ou defeitos irrelevantes. O TCU já determinou aos entes que se abstenham de inabilitar empresas ou
desclassificar propostas quando a dúvida o erro ou a omissão pudessem ser sanados, não importando prejuízo ao
interesse público ou aos demais participantes (TCU – Acórdão n° 2.231/2006 – 2ª Câmara.)
Ronny Charles Lopes de Torres, leciona que:
“A razão de ser do formalismo licitatório é o atendimento do interesse público. O formalismo é um meio e não um
fim em si mesmo, sendo ilegítimo que ele se imponha em detrimento da seleção da melhor proposta. Assim, em
determinadas situações, pode-se justificar que questiúnculas procedimentais, que não atentem contra a isonomia
entre os licitantes, sejam prescindidas em favor da busca de uma proposta mais vantajosa para o Poder Público” –
Lei de licitações Públicas Comentadas, pg. 325
Ora Ilma. Comissão Permanente de Licitação, no caso telado, temos que a inabilitação da empresa licitante LASER
ILUMINAÇÃO EIRELI EPP vai em afronta à diversos princípios norteadores da atividade administrativa, como a
competitividade, razoabilidade e eficiência, bem como ao princípio basilar do processo licitatório que é a
preservação do interesse público.
Como se não bastasse, é contrário ao consolidado entendimento do TCU, bem como dos Tribunais Superiores, vez
que, desclassifica a empresa com melhor proposta por excesso de formalismo e interpretação restritiva das
cláusulas do Edital.
No presente caso, a empresa recorrente se sagrou vencedora na fase das propostas, ofertando o menor lance, no
importe de R$ 3.350.000,00 (três milhões e trezentos e cinquenta mil reais), no entanto, sua indevida inabilitação
fez com que a empresa supostamente vencedora do certame, seja contemplada com a proposta no importe R$
6.680.060,36 (seis milhões, seiscentos e oitenta mil, sessenta Reais e trinta e seis centavos), ou seja, proposta R$
3.330.060,36 (três milhões, trezentos e trinta mil, sessenta Reais e trinta e seis centavos), superior ao da
recorrente, o que corresponde a variação a mais, de 99,40% (noventa e nove virgula quarenta por cento),
acarretando enorme prejuízo financeiro ao órgão licitador.
Fica evidente que a configuração de caso fortuito ou força maior é suficiente para reformar a decisão que
desclassificou a empresa que apresentou a melhor proposta, alcançando na plenitude o real interesse da licitação,
qual seja: a seleção da proposta mais vantajosa.

III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, REQUER:
a) o recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93;
b) O reconhecimento da existência de força maior; 
c) A reabertura do prazo para apresentação da documentação atualizada. 
d) Julgar totalmente procedente o presente recurso, para fins de rever a decisão de desclassificação da empresa. 
e) Não alterando o julgamento de desclassificação, requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior nos
termos do art. 109, §4º da Lei 8.666/93.

Nestes termos, pede e espera deferimento.
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Campo Grande, 03 de novembro de 2021.

LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP 
VICENTE SEVERINO DE SOUSA SILVA

ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO
ILUSTRÍSSIMO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ILUSTRÍSSIMA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Ref: PROCESSO LICITATÓRIO PROCESSO N° 150/2021/DL/PMD
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021

LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° º 26.915.209/0001-79, com sua sede à
Avenida Marechal Floriano, 590, Vila Bandeirantes, CEP 79.006-840, Campo Grande – MS, neste ato representada
pelo seu sócio Sr. VICENTE SEVERINO DE SOUSA SILVA, brasileiro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado à
Rua Guaianazes, 82 – Bloco B – Apt 12 – Bairro Jardim Leblon – CEP 79.092-012 – Campo Grande – MS, portador
da Cédula de Identidade RG nº 1008455 expedida pela SSP/MS, e inscrito no CPF sob o n.º 262.865.304-44, vem,
tempestivamente, 
RECURSO ADMINISTRATIVO
em face das decisões que:
I) que desclassificou a empresa recorrente no processo licitatório n° 150/2021/DL/PMD, que tem como objeto a
“Contratação de serviços continuados de execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva e serviços
eventuais de melhorias e instalações de pequena monta do sistema de iluminação pública e ornamental, incluindo
a utilização de veículos, materiais, mão de obra e equipamentos”.

I- DA TEMPESTIVIDADE E DA LEGITIMIDADE 
Nos termos da cláusula 9.2.2 do Edital Pregão Eletrônico n° 20/2021: “Admitido o recurso, a recorrente terá, a
partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses”.
Conforme se verifica em certidões disponibilizadas no sistema, tempestivo o presente recurso até a última hora do
dia 04/11/2021, logo, tempestivo na presente data.
Ademais, verifica-se a legitimidade da empresa recorrente, ante a constatação de que configura no quadro de
participação do processo licitatório, inclusive, possuindo a proposta mais vantajosa à administração pública, sendo
assim, atende ao item 9.2.2 que dispõe o interesse recursal a qualquer proponente.
Superadas a tempestividade e legitimidade da empresa LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP, passa-se a demonstrar a
síntese das suas razões.

II –DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme se infere na legislação pertinente ao caso, necessária a demonstração das razões de fato e de direito
para alteração das decisões tomadas pelo Ilmo. Pregoeiro, o que se passa a fazer.

II.1 – DA EQUIVOCADA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA – HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR – DA VIOLAÇÃO
EXPRESSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO 
Conforme se verifica no presente processo, a empresa autora deste recurso não se sagrou vencedora nas
propostas apresentadas, mesmo ofertando o menor lance. 
Isto porque, foi desclassificada por supostamente, ter enviado a proposta e a documentação fora do prazo, veja-se
a justificativa do órgão licitador:
Em análise foi constatado que a empresa LASER ILUMINAÇÃO EIRELI, enviou a proposta e documentação
complementar fora do prazo, ademais faltando documentos que foram solicitados, sendo assim, declaro a empresa
DESCLASSIFICADA, com base no item 7.4.22 do edital.
Imperioso mencionar que a desclassificação da empresa se deu de forma equivocada, uma vez que o atraso no
envio da documentação ocorreu pelo escasso tempo fornecido para regularização da documentação, acrescido
ainda, do temporal que acometeu a cidade de Campo Grande – MS (sede da empresa) e demais cidades ao
entorno, nas datas de 08 e 09 de setembro, o que ocasionou queda de energia e instabilidades no sinal de internet.
De antemão, para comprovar os fatos alegados pela recorrente, necessário anexar os links para acesso das
reportagens que narram a tempestade e falta de luz na cidade de Campo Grande – MS.
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/09/08/vento-de-68kmh-e-chuva-deixam-bairros-sem-
luz-e-regioes-com-estragos.ghtml

https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/chuva-chega-com-ventos-de-68-km-h-na-capital
https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/energia-e-restabelecida-mas-equipes-trabalham-em-
pontos-da-capital
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/09/09/frente-fria-e-ciclone-causam-chuva-em-sao-paulo-parana-e-
mato-grosso-do-sul-veja-previsao-para-as-capitais.ghtml
Logo, é fato que nos dias 08 e 09 de setembro, a cidade de Campo Grande- MS, onde a sede da empresa fica
localizada, sofreu com fortes chuvas que ocasionaram queda de energia em mais de 24 bairros da capital. 
No momento em que a empresa recorrente solicitou a dilação do prazo, não havia sofrido com a falta de energia e
instabilidade de sinal, tampouco pensou que poderia ser acometida por tal problemática, acreditando que o tempo
solicitado, apesar de curto, seria suficiente.
Ocorre que, quando preparava a documentação, fora surpreendida pela instabilidade da rede elétrica e da rede de
internet, decorrentes das manutenções dos estragos ocasionados pelas tempestades, momento em que, através do



12/11/2021 11:34 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/Acompanhar_Recurso3.asp?prgCod=973500&ipgCod=26168202&reCod=560898&Tipo=R 4/5

chat, informaria a situação ao pregoeiro e solicitaria nova dilação de prazo, no entanto, o chat estava fechado para
comunicação. 
Salienta-se que a recorrente não fez a comunicação por outro canal eletrônico pois, conforme histórico da conversa
no chat, afirma o pregoeiro que o único meio de comunicação para informações e envio de documentos seria o
chat.
Ademais, o recorrente se deslocou presencialmente até a Comissão de Licitação, na tentativa de apresentar a
documentação que faltava de forma física. Entretanto, após conversar com a Presidente da Comissão Sra. Larissa,
lhe foi negado a possibilidade de realizar a entrega física da documentação.
Ora Ilma. CPL, se observadas as documentações enviadas, constata-se que foram enviados os arquivos
“cronograma” e “orçamento”, sendo evidente que as outras documentações não foram enviadas por problemas
operacionais, isto porque, só é possível elaborar o cronograma e o orçamento, se todas as outras planilhas já
estiverem sido readequadas.
Fica evidente que, apesar do prazo de dilação também ser curto, o fornecedor conseguiria entregar a
documentação, entretanto foi pego de surpresa com a falta de energia e oscilação da rede de internet o que
dificultou a digitalização e envio de toda a documentação, uma vez que a impressão e a digitalização dos
documentos no sistema instalado na Empresa, dependem do sinal de internet.
Logo, o caso da recorrente, claramente constitui hipótese de força maior, não havendo fundamentação para a
inabilitação da empresa que apresentou a proposta mais vantajosa para o órgão licitador.
Impende esclarecer que a força maior são fatos e eventos imprevisíveis ou de difícil previsão, além de inevitáveis,
que provocam danos e efeitos negativos às pessoas, assim como caso narrado. 
Nesse sentido, força maior é o acontecimento inevitável e impreterível, em relação à vontade do fornecedor, para
cujos efeitos este não concorreu, direta e indiretamente, sendo impossível evita-los ou impedi-los. Por esse
conceito, entendemos que a tempestade que ocasionou a queda de energia e consequentemente impediu que o
fornecedor não conseguisse enviar toda a documentação via chat, é uma situação de força maior.
Ademais, importante salientar que o prazo, ainda que prorrogado, era escasso perante a quantidade de planilhas
(95 páginas de planilhas eletrônicas) que deveriam ser recalculadas naquele momento, tanto é verdade, que nas
Considerações Finais do Relatório de Análise Técnica da empresa Ilumitech Construtora Ltda., os próprios técnicos
da Prefeitura citam a complexidade e extensão das planilhas.
Sabido é, que o pregão eletrônico foi criado sob a égide da celeridade procedimental, no entanto, limitar a
quantidade de horas para reapresentação dos documentos, não é garantia de celeridade, isto porque, a empresa
vencedora que não tiver o prazo suficiente para readequar sua documentação, na busca de salvaguardar seus
direitos, manejará não só Recurso Administrativo, como também medida judicial cabível para o Poder Judiciário e
Denúncia para o Órgão de Controle Externo, qual seja, o Tribunal de Contas do Estado ou da União.
Não por outro motivo, que diversas prefeituras, inclusive aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, concedem prazos
de 24h para reapresentação da documentação atualizada
Necessário apontar, que os princípios basilares que regem as licitações versam no sentido de que o principal
objetivo de uma licitação pública é encontrar a proposta mais vantajosa.
A classificação da empresa que agora recorre, se encaixa na lógica do formalismo moderado, onde, vislumbrando o
princípio da competitividade e da razoabilidade, devem ser evitadas as desclassificações e inabilitações motivadas
por situações irrelevantes e que não comprometem a execução do contrato.
O formalismo do procedimento licitatório não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de simples
omissões ou defeitos irrelevantes. O TCU já determinou aos entes que se abstenham de inabilitar empresas ou
desclassificar propostas quando a dúvida o erro ou a omissão pudessem ser sanados, não importando prejuízo ao
interesse público ou aos demais participantes (TCU – Acórdão n° 2.231/2006 – 2ª Câmara.)
Ronny Charles Lopes de Torres, leciona que:
“A razão de ser do formalismo licitatório é o atendimento do interesse público. O formalismo é um meio e não um
fim em si mesmo, sendo ilegítimo que ele se imponha em detrimento da seleção da melhor proposta. Assim, em
determinadas situações, pode-se justificar que questiúnculas procedimentais, que não atentem contra a isonomia
entre os licitantes, sejam prescindidas em favor da busca de uma proposta mais vantajosa para o Poder Público” –
Lei de licitações Públicas Comentadas, pg. 325
Ora Ilma. Comissão Permanente de Licitação, no caso telado, temos que a inabilitação da empresa licitante LASER
ILUMINAÇÃO EIRELI EPP vai em afronta à diversos princípios norteadores da atividade administrativa, como a
competitividade, razoabilidade e eficiência, bem como ao princípio basilar do processo licitatório que é a
preservação do interesse público.
Como se não bastasse, é contrário ao consolidado entendimento do TCU, bem como dos Tribunais Superiores, vez
que, desclassifica a empresa com melhor proposta por excesso de formalismo e interpretação restritiva das
cláusulas do Edital.
No presente caso, a empresa recorrente se sagrou vencedora na fase das propostas, ofertando o menor lance, no
importe de R$ 3.350.000,00 (três milhões e trezentos e cinquenta mil reais), no entanto, sua indevida inabilitação
fez com que a empresa supostamente vencedora do certame, seja contemplada com a proposta no importe R$
6.680.060,36 (seis milhões, seiscentos e oitenta mil, sessenta Reais e trinta e seis centavos), ou seja, proposta R$
3.330.060,36 (três milhões, trezentos e trinta mil, sessenta Reais e trinta e seis centavos), superior ao da
recorrente, o que corresponde a variação a mais, de 99,40% (noventa e nove virgula quarenta por cento),
acarretando enorme prejuízo financeiro ao órgão licitador.
Fica evidente que a configuração de caso fortuito ou força maior é suficiente para reformar a decisão que
desclassificou a empresa que apresentou a melhor proposta, alcançando na plenitude o real interesse da licitação,
qual seja: a seleção da proposta mais vantajosa.

III – CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, REQUER:
a) o recebimento do presente recurso, em seu efeito suspensivo, nos termos do art. 109, § 2º, da Lei 8.666/93;
b) O reconhecimento da existência de força maior; 
c) A reabertura do prazo para apresentação da documentação atualizada. 
d) Julgar totalmente procedente o presente recurso, para fins de rever a decisão de desclassificação da empresa. 
e) Não alterando o julgamento de desclassificação, requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior nos
termos do art. 109, §4º da Lei 8.666/93.

Nestes termos, pede e espera deferimento.
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Campo Grande, 03 de novembro de 2021.

LASER ILUMINAÇÃO EIRELI EPP 
VICENTE SEVERINO DE SOUSA SILVA

 Fechar


