INSTITUTO DE GESTAO POR RESULTADOS - IGPR
EDITAL Nº 001/2021 NUCLEO DE SELECÃO DO IGPR
PROCESSO SELETIVO Nº 001 ANO 2021 - IGPR
RESULTADO DA ANÁLISE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

Trata-se de recurso interposto pela empresa IP Conteúdo Soluções em Marketing Eireli,
contra decisão do IGPR /CRE relacionada ao resultado do Edital de Seleção Pública n.
001/2021.
O Edital de Seleção Pública n. 001/2021 foi publicado com o objetivo de selecionar a melhor
oferta para prestação de serviço de assessoria de comunicação, identidade visual,
planejamento

de

campanhas,

gestão

de

redes

sociais,

publicidade

digital

e

desenvolvimento Web, conforme descrito no item 1.1 do Termo de Referência anexo ao
referido edital.
Após análise das propostas e publicação do resultado da seleção pública, a IP Conteúdo
Soluções em Marketing Eireli, inconformada, apresentou em 09/02/2021 recurso, aduzindo
que não foi apresentado no edital a volumetria dos serviços nem quantidade de sites a
serem desenvolvidos, não foi apresentada tabela com entregas nem esclarecimentos
quanto a equipe técnica e o local.
Pois bem.
Não assiste razão o recorrente.
Primeiramente destaca-se que o recurso é intempestivo.
O resultado foi publicado no site do IGPR em 29/01/2021. E o recurso protocolizado no dia
09/02/2021, extrapolando os 5 dias úteis previsto no dispositivo invocado pelo próprio

recorrente, mesmo que não aplicável ao presente caso. O que por si só é suficiente para o
seu não recebimento.
Em relação aos questionamentos, o termo de referência é claro: a seleção teve por objetivo
a contratação de empresa para assessorar e gerenciar serviços de comunicação,
identidade visual, planejamento de campanhas, gestão de redes sociais, publicidade digital
e desenvolvimento Web. Além disso, todos os serviços encontram-se devidamente
especificados no anexo técnico que acompanha o Edital de Seleção Pública n. 001/2021

Isto posto, conclui-se que os argumentos apresentados pela recorrente não são críveis,
motivo pelo qual nega-se seguimento ao recurso.

