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RESPOSTA AO RECURSO 

Edital n° 040/2019 do Pregão Eletrônico n° 030/2019 

 

INTERESSADO:        RESOLUTI SERVIÇOS DE ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL LTDA. 

 

ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2019 

EMENTA: LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – RECURSO 

ADMINISTRATIVO – HABILITAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO - 

INTEMPESTIVO 

RELATÓRIO 

Trata-se de recurso administrativo interposto pelo Licitante RESOLUTI SERVIÇOS DE 

ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL LTDA, CNPJ: 40.645.707/0001-70, 

contra decisão da Comissão Permanente de Licitação – CPL do SENAR-AR/BA, na licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico n° 030/2019, tendo por objeto a contratação de empresa 

especializada para organização, assessoramento, planejamento e execução de Processo 

Seletivo, visando atender a necessidade de seleção de profissionais a serem contratados 

para o quadro funcional do SENAR-AR/BA, pelo regime de Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

O Licitante RESOLUTI SERVIÇOS DE ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO 

MUNICIPAL LTDA ingressou com Recurso Administrativo em 08 de outubro de 2019, às 

18h21, em face da decisão da CPL em declarar a vencedora do certame, contudo a 

comunicação dessa decisão ocorreu no dia 04 de outubro de 2019, destarte, o prazo para 
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interposição de recurso seria até 08 de outubro de 2019 às 17h30, em horário de 

funcionamento da instituição.  

Além do Recurso Administrativo ser encaminhado a este SENAR-AR/BA fora do prazo 

legal, o mesmo foi encaminhado ao e-mail diferente do estipulado em edital, sendo enviado 

ao e-mail: veronica.nascimento@senarbahia.org.br, onde deveria ser encaminhado ao e-

mail: comissao.licitacao@senarbahia.org.br.  

Portanto, considera-se INTEMPESTIVO o Recurso interposto, conforme prazo 

disposto nos itens 8.1 e 8.6 do edital em epígrafe: 

8.1. Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão 

que declarar o vencedor (artigo 22 do RLC), no prazo de 02 (dois) dias 

úteis contados da comunicação desta decisão, os quais serão 

dirigidos, por intermédio da CPL, ao Presidente do Conselho 

Administrativo do SENAR-AR/BA. Horário de funcionamento do 

SENAR-AR/BA de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e 13h30min às 

17h30min. 

(...) 

8.6. Os recursos deverão ser apresentados por meio eletrônico via 

internet, através do e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br ou 

ainda, ser encaminhado por escrito e contra recibo a Comissão 

Permanente de Licitação do SENAR-AR/BA, em dias úteis, das 08h às 

12h e 13h30min às 17h30min no endereço Praça da Independência, 

n° 378, Centro, Itamaraju/Ba, CEP: 45.830-000. Observando os prazos 

legais constantes no edital. 

Consoante ao exposto acima, ressalta-se os ensinamentos de MARÇAL JUSTEN FILHO, 

no sentido de que "o cabimento do recurso administrativo se sujeita à presença de 

determinados pressupostos. Sem esses pressupostos, nem se chega a apreciar o mérito da 

questão. A existência de pressupostos recursais retrata a vedação legal ao exercício 

meramente arbitrário da faculdade de impugnar atos administrativos. Trata-se de evitar 
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desperdício de tempo e de energia na apreciação da insatisfação do particular. Os 

pressupostos recursais são requisitos que todo recurso deve apresentar sob pena de não 

ser conhecido - vale dizer, não ser efetivada a revisão do ato administrativo impugnado". 

(in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed., Ed. Dialética, São 

Paulo, 2002, p. 590). 

DECISÃO 

Com base nos fatos expostos, julga-se INTEMPESTIVO o recurso interposto pela 

empresa RESOLUTI SERVIÇOS DE ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

LTDA, nos termos do Art. 22, Parágrafo 1º do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAR. 

 

Salvador, 10 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

Humberto Miranda Oliveira 

Presidente do Conselho Administrativo do SENAR-AR/BA. 
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