
 

TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ N° 020/2021 

ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

OBJETO: Análise de Recurso Administrativo interposto pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

MONTES CLAROS (UNIMONTES) contra as deliberações contidas na Ata de Sessão de 
Julgamento das Propostas decorrente do TRPJ nº 020/2021 que, por sua vez, visa à 

Contratação de entidade educacional para a prestação de serviços de execução de 
iniciativas educacionais em um sistema híbrido de ensino, com o desenvolvimento de 
atividades presenciais e a distância. 
LOCAL: Reunião Virtual 
DATA: 02/06/2021 
HORÁRIO: 16:59h  

I INTRODUÇÃO 

1 Às dezesseis horas e cinquenta e nove minutos do dia dois de junho de 2021, 
de forma virtual, reuniu-se a Comissão de Seleção encarregada de dirigir e julgar o 
Processo Seletivo oriundo do TRPJ nº 020/2021 no intuito de efetuar a análise do 
Recurso Administrativo interposto pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

(UNIMONTES). 
 
II DO RECURSO  

2 O Recurso Administrativo interposto pela UNIMONTES foi protocolado, via e-
mail, em 01/06/2021 (terça-feira). 
3 Cumpre destacar que a possibilidade de interposição de recurso 
fundamentado a resultados relativos à habilitação de proponentes e à aferição da 
melhor proposta é hipótese prevista no Regulamento Interno de Compras e 
Contratações de Bens, Obras e Serviços do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS. 
 
4 No mesmo sentido, o item 8.2.1 do TRPJ 020/2021-CONASEMS especifica: 
 

“8.2.1 Do resultado do Processo Seletivo caberá recurso 
fundamentado, com efeito suspensivo até seu julgamento, 
dirigido à Comissão de Seleção e apresentado pelo interessado 
que se julgar prejudicado, por escrito e no prazo de 2 (dois) 
dias úteis a partir da publicação da Ata expedida pela referida 
Comissão.” (grifo nosso) 

 
5 No caso em tela, a Ata da Sessão de Julgamento das Propostas foi expedida e 
publicada pela Comissão de Seleção em 27/05/2021 (quinta-feira), tendo o prazo de 
02 (dois) dias úteis se iniciado no dia seguinte - 28/05/2021 (sexta-feira) - e findado 
em 31/05/2021 (segunda-feira). 
6 Ocorre que tendo o Recurso Administrativo interposto pela UNIMONTES sido 
encaminhado em 01/06/2021 (terça-feira), não foi observado o prazo concedido para 



 

tal finalidade. Assim, dada a intempestividade do recurso interposto, resta 
prejudicada a análise de mérito. 
 
III DAS FORMALIDADES  

7 Registre-se que não foram cientificados os demais proponentes da existência 
e trâmite do recurso administrativo, tendo em vista que o mesmo não merece ser 
conhecido, em razão da sua intempestividade. 

IV CONCLUSÃO 

8 Pelo exposto, esta Comissão de Seleção se manifesta pelo não conhecimento 
do Recurso Administrativo interposto pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

(UNIMONTES), por ser intempestivo, devendo ser rejeitado de plano sem apreciação das 
razões apresentadas. 
9 Encaminha-se a presente manifestação ao Secretário Executivo do CONASEMS 
para conhecimento e decisão final.  

Brasília, 02 de junho de 2021. 
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