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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Referência: Tomada de Preços nº 2/2020-005  
 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONCLUSÃO, CONSTRUÇÃO, 
MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MIGUEL ARCANJO, 
LOCALIZADO NO BAIRRO PADRE ANGÊLO CONFORME PROPOSTA N° 11454.7600001/17 -
701, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MÚNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. 
 
Processo Licitatório: 2/2020-005 
  
Recorrente(s): LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E CONSTRUÇÕES EIRELI 
 
 

Em 29/07/2020 às 09:00hs, ocorreu a abertura do certame, após análise de documentos e 

apontamentos, houve a Inabilitação da empresa LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E 

CONSTRUÇÕES EIRELI, que inconformada, manifestou intenção de recurso. A Presidente da CEL, 

suspendeu a sessão e concedeu o prazo legal de 05 dias utéis.  

Em 05/08/2020, a empresa LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E CONSTRUÇÕES 

EIRELI, interpôs Recurso Administrativo à licitação em epígrafe, encaminhado para o endereço 

eletrônico saomigueldoguama2020@gmail.com, datado de 05/05/2020, às 20:10hs (em anexo). 

 

1 – Da Admissibilidade do Recurso 

 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, sendo 

ressaltado o caso em tela, cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a 

manifestação, tempestividade, a inclusão de fundamentação e de pedido de reforma de decisão 

proferida pela Comissão Especial de Licitação, com determinação legal de prazo estabelecida pelo 

art. 109, § 4°, da Lei n° 8666/93, a seguir transcrito: 

 

Art. 109.  Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 

Lei cabem: 

 

§ 4o  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 

que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 

subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
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proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

 

No instrumento convocatório, consta no item 21, subitem 21.1 consta: 
 

 
20. RECURSOS 

20.1.  Em caso de recurso, o mesmo deverá ser dirigido à Comissão 

Permanente de Licitação no prazo e nas condições estabelecidas em 

lei, em vias originais, no horário de expediente. 

 

Considerando que o dia 29/07/2020 foi o estabelecido para a abertura da sessão, e que não 

se computa o dia do início, sendo estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias utéis, conforme versa o 

art. 109, § 4°, da Lei n° 8666/93, o primeiro dia útil, na contagem progressiva para a interposição do 

recurso é o dia 30/07/2020. Assim sendo, o último dia para interposição de recurso administrativo 

será o dia 05/08/2020. 

 Logo, o recurso deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, exclusivamente no horário 

de expediente da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, que tem seu funcionamento entre 

08:00hs e 14:00hrs, conforme o item 20, subitem 20.1 do instrumento convocatório. 

Contudo, e tendo em vista o protocolo digital, no horário de 20:10hs (em anexo), o recurso 

encontra-se INTEMPESTIVO. 

Ressalte-se ainda, que usando subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 (nos termos do art. 9º, da 

Lei nº 10.520/02), esta trata, em seu art. 110, da contagem dos prazos em procedimentos licitatórios, 

estabelecendo: 

Art. 110 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão 
os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 
contrário. 
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste 
artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

 

2 – Da Conclusão 

 

Pelo exposto, em respeito à observância aos princípios da Licitação, em razão da 

intempestividade do Recurso Interposto, decido pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados. 

Oficie-se a empresa LS OFFICE SERVIÇOS DE TELECOM E CONSTRUÇÕES EIRELI, 

cientificando-a do inteiro teor desta decisão, com comprovação nos autos.  



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL 
CNPJ: 05.193.073/0001-60 
 

 

 
 

END. RODOVIA BR-010, BAIRRO INDUSTRIAL S/Nº, CEP 68660-000 – SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA 
 

Desta forma, nada mais havendo a relatar submetemos à Autoridade Administrativa Superior 

para apreciação e decisão, tendo em vista o princípio do duplo grau de jurisdição e conforme 

preceitua o art. 109, § 4º da Lei 8.666/1993. 

 

São Miguel do Guamá, 07 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

GEVLA SILVA PINHEIRO 

Presidente da CEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


