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C O N S U L T O R I A    J U R Í D I C A 
 

Tipo de Ato:  PARECER JURÍDICO N.º 020-2022- AJ - MFA 

Processo Licitatório:  TOMADA DE PREÇOS N.º 080/2021 

Data da Emissão: 16/02/2022. 

Relator: DR. MARCELO FELIZ ARTILHEIRO. 

Objeto: Recurso 

Ementa do Parecer: 
Recurso administrativo – admissibilidade – Pressupostos recursais -  Intempestividade 
– Preclusão - não conhecimento – precedentes. 

 

 
Trata-se de RECURSO interposto pela Empresa Oeste Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.,  pessoa 

jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n. 11.504.898/0001-51, contra a decisão da Comissão de Licitação que 
decidiu por HABILITAR todas as empresa participantes do certame. O recurso foi protocolado dia 02/02/2022. A Comissão de 
Licitação reuniu-se no dia 03/02/2022 e opinou pelo não conhecimento do feito. EM 07/02/2022, o processo veio para 
parecer desta Assessoria. Foi proferido despacho de natureza saneadora, devolvendo os autos para fins do disposto no § 3o, 
do Art. 109, da Lei 8.666/93. Verbis:  

 
§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 
5 (cinco) dias úteis. 
 
Atendido a determinação legal, o prazo decorreu in albis. Em 16/02/2022 a Comissão de Licitação 

deliberou por meio de ato, pelo não conhecimento do Recurso interposto, os autos foram submetidos a esta Assessoria para 
manifestação. 

 
É o relatório, com a síntese necessária. 

 
 

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 

Para fins pedagógicos e de esclarecimentos, cabe destacar que no juízo de admissibilidade verifica-se a 
presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), em outras 
palavras, nesta fase não se analisa o mérito recursal.  

 
Examino. 
A Lei nº 8.666/93 estabelece, in verbis: 
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: 
 
Conforme preconizado pela doutrina e jurisprudência pátria, o prazo para o recurso é peremptório e 

contínuo, ou seja, ultrapassado o lapso temporal ou exercido o direito de recorrer se opera a preclusão consumativa para 
a prática de qualquer ato relacionado com a interposição do recurso, em homenagem ao princípio da preclusão 
consumativa e da segurança jurídica. 

 
Nesse sentido: 
 
RECURSO ADMINISTRATIVO LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 39/93, ART. 158 OFERECIMENTO DAS 
RAZÕES APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO RECURSAL PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E 
DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO CONHECIMENTO. Ultrapassado o prazo legal para a interposição do 
recurso administrativo, torna-se impossível seu conhecimento em razão da flagrante 
intempestividade, em homenagem ao princípio da preclusão consumativa e da segurança jurídica. 
(TJ-AC 00013722920138010000 AC 0001372-29.2013.8.01.0000, Relator: Roberto Barros, Data de 
Julgamento: 26/01/2015, Conselho da Justiça Estadual, Data de Publicação: 31/01/2015).  
 
 
No mesmo diapasão o Superior Tribunal de Justiça:  
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. LEI N.º 9.784/1999. INTERPOSIÇÃO. 
OFERECIMENTO DAS RAZÕES APÓS O TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. MOTIVO DE FORÇA MAIOR 
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NÃO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O recurso administrativo deve 
ser interposto com as razões do pedido de reforma. II - O prazo para o recurso é peremptório e 
contínuo, ou seja, ultrapassado o lapso temporal ou exercido o direito de recorrer se opera a 
preclusão consumativa para a prática de qualquer ato relacionado com a interposição do recurso, 
em homenagem ao princípio da preclusão consumativa e da segurança jurídica. III - O rol probatório 
foi deficitariamente instruído pela Agravante, apresentando-se incapaz de refutar o direito da 
Impetrante. A afirmação da existência de motivo de força maior consiste em mera formulação 
descabida de prova, sendo sua existência nos autos incerta. IV - Agravo regimental desprovido. (STJ 
- AgRg no MS: 7897 DF 2001/0106446-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 
12/12/2001, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 04.03.2002 p. 168) 
 
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, verbis: “1. A tempestividade do recurso administrativo é 

requisito essencial para a devolução da matéria impugnada ao órgão julgador, pois intempestivo o recurso, opera-se a 
coisa julgada administrativa, tornando os seus efeitos efetivos e aptos a atingirem o patrimônio 
do particular.” (RMS 10338 / PR - Ministra LAURITA VAZ). 

 
Conforme se verifica a DECISÃO quanto a habilitação das empresas deu-se no dia 24/01/2022, sendo 

todos intimados e cientes da decisão, logo, o prazo para apresentação de eventual recurso encerrou-se no dia 31/01/2022, 
o recurso foi protocolado no dia 02/02/2022, LOGO, INTEMPESTIVO.  

 
Cabe destacar que, os Tribunais têm decido que a intempestividade caracteriza ausência de fumus boni 

iuris, na esfera judicial.  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO ADMINISTRATIVO EM 
LICITAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE - SUSPENSÃO DO CERTAME - AUSÊNCIA DE 
FUMUS BONI IURIS - INDEFERIMENTO DA LIMINAR. - Acionada intempestivamente a via 
administrativa, depois de já escoado o prazo recursal de 5 dias, nos termos do art. 109, inciso I, alínea 
b da Lei Federal n. 8.666/93, inexiste fumus boni iuris a amparar o pedido liminar de suspensão do 
certame licitatório. (TJ-MG - AI: 10024121328140001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de 
Julgamento: 05/04/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2013).  
 
 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO.JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS. RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE.INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL. 
DECADÊNCIA RECONHECIDA. SEGURANÇADENEGADA. 1. Nos termos da Lei 8.666/93 e do edital do 
certame, o prazo de cinco dias úteis para interpor recurso contra a habilitação ou inabilitação do 
licitante e o julgamento das propostas tem início a partir da publicação do respectivo ato na imprensa 
oficial. 2. No caso, a habilitação da litisconsorte passiva foi deferida em31/3/03, tendo os recursos 
administrativos interpostos por outras empresas participantes do certame sido improvidos em 
13/4/07. Já o ato que tornou públicos os resultados da pontuação das Propostas de Preço pela 
Outorga e determinou a desclassificação da impetrante foi publicado em 5/11/08. Assim, 
intempestivos os recursos administrativos interpostos apenas em 17/11/08.3. Reconhecida a 
intempestividade dos recursos administrativos apresentados pela impetrante, devem ser 
considerados como não apresentados, motivo pelo qual o prazo de decadência para impetração de 
mandado de segurança teve início a partir do último dia do prazo recursal, ou seja, 13/11/08. Desta 
forma, tendo o mandado sido impetrado apenas em 24/4/09, forçoso reconhecer a decadência 
daimpetração.4. Segurança denegada. (STJ - MS: 14306 DF 2009/0073830-0, Relator: Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 22/06/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 
DJe 02/08/2011). 
 
 
No mesmo sentido, tem decidido os tribunais de contas: 
 
EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE DO MÉRITO. 1. A propositura de qualquer recurso deve estar adstrita ao preenchimento 
dos pressupostos de admissibilidade, sob pena de não conhecimento. 2. O Recurso Administrativo 
interposto fora do prazo legalmente estipulado – trinta dias – não pode ser conhecido, conforme dicção 
do artigo 147 da Lei Complementar n. 68, de 1922. 3. Recurso Administrativo não conhecido, ante a sua 
intempestividade. (PROCESSO: 719/2021/TCE-RO). 
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EMENTA: PEDIDO DE REEXAME. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE 
ANÁLISE DO MÉRITO. 1. A propositura de qualquer recurso deve estar adstrita ao preenchimento dos 
pressupostos de admissibilidade, sob pena de não conhecimento. 2. Assim, o recurso interposto fora 
do prazo legalmente estipulado carece de ciência, a teor da norma inserta no art. 91 do RITC. 3. Recurso 
não conhecido. 4. Análise meritória prejudicada. UNANIMIDADE. (Decisão n. 365/2013 – 2ª CÂMARA. 
Processo n. 1.458/2013/TCE-RO. Relator: Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA. Julgado 
em 9 de outubro de 2013. 
 

CONCLUSÃO 
 

Ex positis, OPINO pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso em virtude de sua INTEMPESTIVIDADE. 
É o parecer, sub censuram e não vinculante. 
Remeta-se ao Senhor Prefeito, com os aplausos de estilo.  
 

 
Monte Castelo - SC, 16 de fevereiro de 2022. 

 
MARCELO FELIZ ARTILHEIRO 

Assessor Jurídico 
OAB/SC 16.493 

 
 
 

________________________________________//________________________________________ 
 

DECISÃO DO PREFEITO 
 

R.H. 
Vistos e etc. 

Acolho o parecer pelos seus próprios fundamentos, cujas razões adoto como 
razão de decidir. (RMS 13542 / SP; Rel. Min. Gilson Dipp, Dj 22.09.2003). 

Não Conheço do recurso, ante a intempestividade. 
Intimem-se os legitimados. 

 
Impulsione-se o feito, a bem do interesse público. 

Publique-se. 
Cumpra-se 

 
Monte Castelo, 16 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Jean Carlo Medeiros de Souza 
Prefeito 
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