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A SENHORA, MARIA DE LURDES
(nome completo), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO (cargo), DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÃO (órgão responsável)

Espaço reservado para o despacho

Ref.: (ao que se refere) Concorrência Pública nº (xxx)
(razão social da empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0000-00, com sede na ( endereço completo, inclusive telefone ), na cidade de (...), estado de (...),
, por intermédio de seu representante legal, subscrito ao final, vem,
com o devido respeito, a augusta presença de Vossa Senhoria, interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO
em face da respeitável, porém equivocada decisão (expor a decisão:
da habilitação da empresa tal), pelas razões de fato e de Direito expostas a seguir.

DOS FATOS E DAS RAZÕES DA REFORMA
(Expor os fatos, o ocorrido e o porque entende que a decisão tem que
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ser alterada)
Sucede que, após a análise identificação que a referida decisão não deve prosperar uma vez que ...
Essa atitude é manifestamente ilegal, à medida que, por óbvio, um simples ...
1.

Ilma. Presidente, como é do conhecimen-

to de Vossa Senhoria, que a ...
2.

Sucede que, após a análise identificação

que a referida decisão não deve prosperar uma vez que ...
3.

Essa atitude é manifestamente ilegal, à

medida que, por óbvio, um simples ...
4.

Desta feita, caberia a Vossa Senhoria

convocar a proponente ...

DO PEDIDO
(Apresentação seu pedido de alteração da decisão)
5.

Diante do exposto, a Recorrente requer a

Vossa Senhoria o conhecimento do presente recurso administrativo,
pois tempestivo, para no mérito dar-lhe integral provimento, retificando a decisão administrativa para (apresentar o pedido de altera-
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ção) por ser a única manifestação possível de respeito aos princípios
da isonomia, da legalidade, da eficiência e, sobretudo, à J U S T I Ç
A.
Termos em que Pede,
E Aguarda Deferimento.
Local e data,

_____________________________________
Nome
CARGO
CPF/MF nº

- Sendo pessoa jurídica apresenta de preferência em papel timbrado
- Anexar procuração ou outro documento equivalente que qualifique e
dê poderes ao signatário para assinar pela empresa
- Anexar documento de identificação
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