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PARECER JURIDICO Nº. 071/PGM/PMA: DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

OBJETO: “Chamada Pública nº 01/2021” Para Eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR RURAL, DESTINADOS 

AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –  PENAE.  

 

 

EMENTA: Direito Administrativo. Chamada Pública nº. 

01/2021 – Processo nº. 01/2021. Apresentação de RECURSO 

por Empresa participante do certame quanto a critério 

adotado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, que 

a inabilitou por ocasião da Sessão da Chamada nº 01/2021, por 

entender que a recorrente se encontrava com o Prazo de 

Mandato de sua Diretoria vencido, o que caracteriza o não 

atendimento das regras basilares contidas no EDITAL DO 

CERTAME. Solicitação de Parecer Jurídico quanto a 

apreciação e julgamento do RECURSO e respectivas contra-

razões,  formulado pelo Presidente da CPL.  

 

 

I- RELATÓRIO 

Veio a esta consultoria técnica especializada, para análise jurídica, o processo licitatório na 

modalidade Chamada Pública n° 01/2021, acima identificado – objeto de RECURSO interposto 

pela pessoa jurídica ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA DO ESTADO DO PARÁ - 

AAGRAEEPA , sob a arguição de que a DECISÃO DA CPL que a INABILITOU para participação 

no referido certame foi equivocada vez que a própria AAGREEPA e sua diretoria assim como o seu 

Estatuto Social se encontravam todos plenamente regulares a quando da realização do referido 

certame. Em razão disso requer seja reconsiderada pela via administrativa pela própria CPL a decisão 

recorrida, habilitando a Associação recorrente  ao referido certame e por óbvio que sejam refeitos 

todos atos a partir da Declaração de Inabilitação da Associação recorrente, para que possa esta 

participar do Certame Licitatório em igualdade de condições com as demais empresas participantes, 

inclusive com a empresa DECLARADA VENCEDORA:  ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA – ASSPANAJÁS. 

 

                  Em razão da interposição do recurso, cabe analisar ab initio quanto a regularidade da peça 

recursal para posterior deliberação quanto a admissibilidade e conhecimento do recurso. Após análise, 

se verifica que é o recurso tempestivo e merece conhecimento ex vi legis.   

             Por essa razão, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, foi notificada a associação  declarada vencedora – em tese recorrida - ASSOCIAÇÃO DOS 
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PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS – ASSPANAJÁS, que 

apresentou suas contra-razões ao Recurso interposto, arguindo em síntese o que segue: 

 

Que a Decisão prolatada pela CPL deve ser manutenida, vez que não juntou a recorrente 

comprovação de fato novo capaz de modificar  a decisão anteriormente prolatada a quando da Sessão 

da Chamada Pública nº. 01/2021, conforme comprova a ATA DA SESSÃO DE CHAMADA 

PÚBLICA que integra os autos.   

É O RELATÓRIO. 

 

Após análise das razões recursais e respectivas contra-razões apresentadas pelas partes, se 

chega a conclusão de que embora mereça conhecimento a peça recursal, no mérito não assiste razão 

a parte recorrente. A própria Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30 (trinta) de 

setembro de 2017 pela Associação recorrente esclarece, IN VERBIS:  

                                                              “ ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 

                                                ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO 

FISCAL, POSSE E DELIBERAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO 

ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E 

PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS – 

AAPRORURAL”. 

As alíneas 14, 15 e seguintes da Ata retro citada, tratam da eleição por unanimidade da 

única chapa apresentada e ato contínuo da posse dos eleitos, tanto dos membros da Diretoria Executiva  

quanto dos membros do Conselho Fiscal. Esclarece ainda a ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL, que 

a duração do mandato dos citados membros eleitos e empossados é para o quadriênio 2017/2021. Ora 

se a eleição e posse dos Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Associação se 

perfez em 30 de setembro de 2017 e seu mandato é fixado em um quadriênio, obviamente que o 

mandato da referida Diretoria e respectivo Conselho Fiscal se exaure em 30 de setembro de 2021, vez 

que a posse é o ato pelo qual se confere o pleno exercício do cargo ao eleito. E tanto é vero o que ora 

se afirma, que as alterações estatutárias já se deram sob o comando da nova direitoria que acabara de 

ser eleita e empossada.   

 

Considerando que a Sessão da Licitação de Chamada Pública nº 01/2021 ocorreu 

em 27 de outubro de 2021, é correto e cristalino se afirmar que a Diretoria Executiva e o Conselho 

Fiscal eleitos e empossados em 30/09/2017, não possuiam legalidade e legitimidade para representar 

a Associação recorrente na Sessão de Chamada Pública nº 01/2021, vez que legalmente já haviam se 

exaurido seus respectivos mandatos. A nosso ver, até que se formalize um Ato de Renovação de 
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Mandato de uma nova Diretoria Executiva e de um novo Conselho Fiscal, se encontra a Associação 

recorrente acéfala, por inexistir ato formal que designe seus representantes legais. Poderia sim a 

Associação recorrente ter realizado a eleição de sua Diretoria Executiva e de seu Conselho Fiscal em 

30/09/2017, porém se quisesse a Associação recorrente que o mandato dos eleitos perdurasse até o 

final do ano de 2021, deveria ter dado posse aos eleitos somente em 31/12/2017. Porém essa 

deliberação é um ato interna corporis da Associação recorrente e não cabe nesse parecer se analizar.           

 

EX POSITIS, é que está assessoria jurídica, diante da verificação da ausência de respaldo 

fático e jurídico que sustentem as arguições aduzidas pela recorrente em sua peça recursal, 

MANIFESTA-SE PELO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SER TEMPESTIVO E 

PREENCHER OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS E NO MÉRITO NEGAR-LHE 

PROVIMENTO por carência de elementos probatórios fáticos e jurídicos que o alicercem, opinando 

por fim pela plena legalidade e adequação fática dos procedimentos já realizados - processo licitatório 

na modalidade Chamada Pública nº 01/2021 – Processo 01/2021, que INABILITOU a 

ASSOCIAÇÃO AGROEXTRATIVISTA DO ESTADO DO PARÁ – AAGREEPA e DECLAROU 

VENCEDORA do certame a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO 

MUNICÍPIO DE ANAJÁS – ASSPANAJÁS - “Chamada Pública nº. 01/2021 – Processo nº 

01/2021, para realização da Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e 

Empreendedor Rural, destinados ao Atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

– PENAE – do Município de Anajás, de conformidade com a Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 26 do 

FNDE de 17/06/2013 e 04/2015”. 

 

É  O  P A R E C E R desta Assessoria Jurídica, salvo melhor juízo. 

 

 

 

 

 

 

LUIZ DE SOUZA CARNEIRO 
PROC. GERAL DO MUNICÍPIO DE ANAJÁS 

OAB/PA nº 6.536 
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