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DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

 

RECORRENTE: L&M SERVICOS - EIRELI.  

CONVITE Nº 008/2021 SESI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SESI Nº. 035/2021. 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

técnicos de arquitetura, destinados a elaboração e desenvolvimento de projetos 

básicos e executivos para a ampliação e adequação da escola SESI Corálio Soares 

de Oliveira, localizado em Bayeux-PB. 

 
 

I. DO RELATÓRIO. 

 
Em breve síntese do processo administrativo relativo ao Convite Nº. 008/2021 do 

SESI/DR/PB, depreende-se que se trata de contratação de empresa para contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de arquitetura, com 

preços registrados, destinados a unidade do SESI Corálio soares de oliveira. 

Desse modo, a sessão pública fora realizada no dia 09 de julho de 2021 as 

14h30min, comparecendo as empresas L&M SERVICOS – EIRELI e PROJETO 4 

ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, sendo a licitação declarada como fracassada 

pela Comissão de Licitação. 

Conforme aviso de resultado publicado, o motivo do fracasso do certame licitatório 

em testilha ocorreu pela inobservância das empresas participantes aos requisitos de 

habilitação ao certame, devidamente previstos no edital. 

Irresignada com a decisão da Comissão de Licitação, a empresa L&M SERVICOS 

– EIRELI interpôs recurso administrativo aduzindo que estaria habilitada para participar 

ao certame conforme documentação anexa ao recurso. 

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

     Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 
II. DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. 

 

http://www.sesipb.org.br/
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Em juízo de admissibilidade do Recurso Administrativo apresentado pela empresa 

L&M SERVICOS – EIRELI, verifica-se que o recurso foi interposto com inobservância ao 

procedimento estabelecido no Edital. 

Com efeito, em análise aos itens 10.1 do Edital do Convite Nº. 008/2021 – 

SESI/DR/PB, percebe-se que o recurso deverá ser encaminhado à Comissão de 

Licitação, até o término do prazo legal de 02 (dois) dias úteis, sob pena de 

intempestividade. 

Ocorre que, o prazo recursal iniciou no dia 09 de julho e expirou no dia 12 de julho. 

A empresa Recorrente interpôs o recurso administrativo apenas em 21 de julho de 2021, 

sendo, portanto, extemporâneo o recurso interposto. 

Convém sublevar, que de acordo com o artigo 22 do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SESI e SENAI o prazo para interposição de recurso na modalidade leilão 

será de 02 (dois) dias úteis contados do resultado da fase de habilitação, vejamos: 

 
Art. 22. Dos resultados da fase de habilitação e do 
julgamento das propostas caberão recursos 
fundamentados, dirigidos à autoridade competente indicada 
no instrumento convocatório, por intermédio da comissão 
de licitação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e, 
na modalidade convite, 2 (dois) dias úteis, pelo licitante que 
se julgar prejudicado. 
 

Sobre o tema testilha, vale salientar o entendimento contido na Obra Comentários ao 

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Indústria, vejamos: 

É importante que o recurso seja devidamente 
fundamentado, com todos os argumentos e elementos de 
prova que entender cabíveis, e que sejam respeitados os 
prazos propostos para sua apresentação (2dias úteis para 
convite e pregão, e 5 dias úteis para as demais 
modalidades), observada a regra de contagem de prazo 
prevista no artigo 41, sob pena de não serem conhecidos 
em razão da intempestividade. 

 

Portanto, o recurso interposto pela empresa L&M SERVICOS – EIRELI não 

obedece a pressuposto recursal extrínseco previsto no Edital do Convite Nº. 008/2021 – 

SESI/PB, sendo INADMITIDO nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos. 

 
III. CONCLUSÃO.  

 

http://www.sesipb.org.br/
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Ante o exposto, por tudo que consta no caderno processual, NÃO 

CONHECEMOS do Recurso Administrativo interposto, motivo pelo qual deixamos de 

adentrar no juízo de delibação, devendo o objeto do Convite Nº. 008/2021 – 

SESI/DR/PB, devendo ser mantida a decisão da Comissão de Licitação, no sentido de 

declarar FRACASSADO o referido certame. 

 

Campina Grande/PB, em 23 de julho de 2021. 

 

 

 

 

FRANCISCO DE ASSIS BENEVIDES GADELHA  
Diretor Regional do SESI/DR/PB 

EULER DE SOUZA SALES  
Diretor Regional do SENAI/PB 
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