
    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

PROCESSO: 09.00170/2017
ORIGEM: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
OBJETO: Construção do Muro da EMEF José de freitas, para atender a SEMED. 

JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO

Trata-se  de  recurso  administrativo  “espontâneo”  interposto  pela
Empresa  CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 84.577.956/0001-40, por ocasião
do recebimento das novas propostas de preços nesta data, mesmo a comissão
não concluído qualquer análise ou proferido qualquer julgamento, no tocante
ao  processo  administrativo  acima  descrito,  pelos  fatos  e  fundamentos
aduzidos na peça recursal.

DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

Coadunando  com  a  legislação  regente,  verificamos  o  prazo  para  a
apresentação de recurso pela empresa licitante não se iniciou, tratando em
tela de recurso extemporâneo ou prematuro, senão vejamos: 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta
Lei cabem: I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da
intimação  do  ato  ou  da  lavratura  da  ata,  nos  casos  de:(...)b)
julgamento das propostas;

Compulsando  os  documentos  protocolados  nesta  SML,  infere-se  que  o
recurso ora analisado não atende ao requisito de tempestividade, pois, pois
tal  peça  foi  recebida  às  12:30  do  dia  23.11.2018,  ou  seja,  antes  do
julgamento das propostas recebidas.

DO JULGAMENTO 

A necessidade de observância do prazo para interposição de recurso em
processos administrativos encontra-se prevista em lei. 

A tempestividade é, portanto, requisito de admissibilidade do recurso
administrativo, que não pode ser ignorado sob o fundamento de que o processo
administrativo  é  orientado  pelo  princípio  do  informalismo  ou  sob  outro
argumento qualquer. 

Ao contrário, os princípios administrativos da legalidade, isonomia,
segurança  jurídica  e  proteção  à  confiança  devem  orientar  os  órgãos
administrativos, que apreciam recursos, a não conhecê-los quando interpostos
fora do prazo legal(Caribé, 2016).

Contudo,  sabe-se  que  a  Administração  Pública  detém  o  poder  de
autotutela, que lhe garante a possibilidade de rever, até mesmo de ofício,
ato ou conduta com vício de ilegalidade ou que, válidos, não se apresentam
mais como convenientes e oportunos. 

Contudo, este poder de autotutela da Administração, em anular atos
ilegais ou revogar atos não mais oportunos ou convenientes, não deve ser
confundido  com  a  possibilidade  de  conhecer  recurso  intempestivo.  A
impugnação interposta fora do prazo simplesmente não deve ser conhecida pela
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instância julgadora recursal. Não há que se analisar nem mesmo as razões
sustentadas pelo recorrente. Contudo, a autotutela constitui em poder-dever
da Administração, a ser exercida de ofício, e que, portanto, nada depende do
recurso interposto pela parte. 

Veja-se que sequer poderá ser invocado o princípio da autotutela e
adentrar no mérito do recurso, posto que, ao examinar as razões de recorrer,
verificou-se inexistirem motivos para anulação ou revogação, revestindo-se a
peça recorrente em meras tergiversações que não ofereceram o menor indício
que enseje ou justifique reparos a serem procedidos por esta comissão.

Ademais,  novamente:  todo  recurso  exige  pré-requisitos  para  o  seu
conhecimento, in casu, a tempestividade. 

Nessa  esteira  de  entendimento,  colhe-se  os  ensinamentos  de  MARÇAL
JUSTEN FILHO, no sentido de que:

"o  cabimento  do  recurso  administrativo  sujeita-se  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 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 revisã
o do ato administrativo impugnado". (JUSTEN FILHO, Marçal, Comentário
à  Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos.  16ª  Ed,  revista,
atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014,
p. 1193). 

DA DECISÃO 

Ante ao exposto, esta comissão decide por  NÃO CONHECER DO PRESENTE
RECURSO, POR  SER  PREMATURO  OU  EXTEMPORÂNEO,  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO,
sugerindo à empresa que aguarde o julgamento da comissão quanto a análise
das novas propostas de preços, para só então, caso considere conveniente,
ingressar, no prazo legal, com o recurso cabível.

Porto Velho, 23 de novembro de 2018.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA 
PRESIDENTE CPL-OBRAS/SML/PVH 

CARLA LAURIANE DE ARAÚJO 
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 

LUCIETE PIMENTA DA SILVA
MEMBRO CPL-OBRAS/SML/PVH 
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