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JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº: 93.979/2018 – EMSERH 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº: 062/2019 – CSL/EMSERH 

Licitações – e nº: 778712 

OBJETO: Contratação de empresa na prestação de serviços laboratoriais para atender a 

demanda das Unidades de Saúde: Hospital Macrorregional de Coroatá; Hospital Regional 

de Timbiras; Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Codó e Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) Coroatá, com instalação de equipamentos, recursos humanos e logística 

individualizada 

RECORRENTE: LABVIDA LABORATORIO CLÍNICO - LTDA 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE 

O juízo de admissibilidade consiste na análise da presença ou ausência dos 

pressupostos de admissibilidade recursais, isto é, dos requisitos que devem estar presentes 

para que o recurso seja admitido, recebido e aceito pelo Agente de Licitação para 

julgamento do mérito.  

A prerrogativa da admissibilidade recursal conferida ao Agente de Licitação não 

viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; ao contrário, 

coadunam-se com o princípio constitucional da eficiência previsto, de forma expressa, no 

art. 37 da Constituição Federal e com o princípio da celeridade processual, ambos exigidos.  

De acordo o art. 59, §1º da Lei nº 13.303/16, o licitante apresentará recurso no 

prazo de 5 (cinco) dias, senão vejamos: 

 
Art. 59. (omissis). 
§ 1o Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a 
habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles 
praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e V do caput do art. 
51 desta Lei. 
 

Isso é o que também dispõe o art. 217, §1º do Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMSERH: 

 
Art. 217. (omissis) 
§1° Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a 
habilitação e contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles 
praticados em decorrência do disposto nos incisos IV e VII do artigo 42 
deste Regulamento. 
 

Ademais, as contrarrazões devem ser apresentadas em 5 (cinco) dias, iniciando 

a contagem do prazo logo após o fim do prazo de apresentação das razões, conforme §3º 

do art. 217 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos:  

 
§3° Havendo interesse na apresentação de razões recursais, os demais 
interessados deverão apresentar contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, correndo o prazo na sequência daquele concedido ao recorrente. 
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É importante destacar que o licitante poderá manifestar a intenção de recorrer 

durante a sessão, mas que caso não o faça, importará na decadência do direito de recurso, 

segundo disciplina o §4º do art. 217 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

Observemos: 

 
§4º A falta de manifestação imediata do licitante importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo agente de 
licitação e /ou comissão ao vencedor. 
 

Os subitens 14.1 e 14.1.2 do instrumento convocatório seguem o mesmo 

entendimento: 

 
14.1. Encerrado o julgamento e declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer 
licitante poderá manifestar intenção de recorrer, via sistema eletrônico e 
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em seguida será concedido o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação das RAZÕES 
RECURSAIS, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
apresentar CONTRARRAZÕES em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, estando assegurada vista dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 
14.1.2. A falta de manifestação imediata de interpor recurso, no momento 
da sessão desta licitação, importará na decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s). 
 

Com fulcro nos dispositivos supracitados, para que seja iniciada a fase de 

julgamento de recursos é necessário o encerramento do julgamento e a declaração do 

vencedor, ao passo que o licitante deverá manifestar intenção de recurso, e logo após 

a abertura do prazo, interpor o Recurso Administrativo, requisitos estes que não 

foram cumpridos pelo Recorrente. 

Com efeito, sendo o Recurso em apreço intempestivo em razão da sua 

extemporaneidade, resta prejudicada a análise do mérito. 

 

II – DA DECISÃO 

Isto posto, NÃO CONHEÇO o recurso interposto pela empresa LABVIDA 

LABORATORIO CLÍNICO - LTDA por não preencher os requisitos de admissibilidade 

recursal. 

 
                                                               

 São Luís - MA, 24 de outubro de 2019. 
 

Raulifran da Silva Costa 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matrícula nº 3162 
 
De acordo: 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 
Presidente Substituto da CSL/EMSERH 
Matrícula nº 515 


