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DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

REFERÊNCIA: CHAMADA PUBLICA    Nº 001/2021 

 

OBJETO: AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 

EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA 

NACIONAL DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS 

MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 

TERRA ALTA. 

 

I. DAS PRELIMINARES 

Foi impetrado, via protocolo Recurso Administrativo pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

AGRICULTORES DO ESTADO DO PARÁ - APAESPA, CNPJ: 07.678.416/0001-02 devidamente 

qualificadas nas peças, em face das suas desclassificações para a Chamada Publica 001/2021. 

Nas Licitações, de acordo com a Lei 8.666/93, 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: a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

 A Recorrente impetrou recurso administrativo, conforme preceitua a legislação, dentro do prazo 

legal. 

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que esta Presidente adota a Minuta de Edital padrão aprovada 

pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Terra Alta, atendendo determinação hierárquica, 

restando estreita margem para alterações dos Instrumentos Convocatórios pela Presidente 

responsável pela sua elaboração. Ressalta-se, ainda, que a Minuta do Edital utilizada foi previamente 

analisada pela assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Terra Alta, com respaldo jurídico 

quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas. 

 

 

II. DAS FORMALIDADES LEGAIS 

Cumpridas às formalidades legais, registra-se que todos os licitantes foram cientificados da 

existência e trâmite dos Recursos Administrativos interpostos, em conformidade aos dispositivos 

legais que regem o procedimento licitatório retro mencionado, haja vista todos os registros de 

recursos estarem dispostos para consulta geral e irrestrita junto à Prefeitura Municipal de Terra Alta. 

 

     III. DA DECISÃO 

 

É dever do órgão promotor da licitação avaliar e conferir a documentação das empresas licitantes 

interessadas. 

 

A atuação da Administração Pública está limitada ao que determina a Lei, porém cabe ao agente 

público dentro de sua matriz de responsabilidade ter a capacidade de identificar seus limites. Cabe 

ao Agente de Licitação a responsabilidade legal de buscar a proposta mais vantajosa, porém, não 

limitado ao caráter de valor monetário, concomitante ao cumprimento das exigências inerentes ao 

Edital de convocação, ao qual a Administração encontra-se estritamente vinculada, não podendo, 

em qualquer hipótese as ignorar, sob pena de cometer ilegalidades. 
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O acatamento da documentação completamente retificada - contrato - afastaria a aplicação do 

princípio da estrita vinculação ao edital e configuraria uma espécie de advocacia administrativa em 

prol da empresa, diminuindo, assim, a ampla concorrência em piso de igualdade 

 

Considerando que a Presidente cumpriu plenamente os ditames legais, sob os princípios da 

Isonomia, Impessoalidade, Eficiência, Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Supremacia do 

Interesse Público. 

 

Considerando que também o princípio da Razoabilidade foi sopesado a fim de consolidar decisão 

em tela. 

 

Considerando o recurso, cujas alegações corroboram o pedido de reconsideração e consequente 

habilitação da recorrente em face da execução da Chamada Publica 001/2021. 

 

Considerando que a Presidente oportunizou iguais condições de participação e competição aos 

licitantes interessados. 

 

Considerando o Parecer Jurídico exarado pela assessoria jurídica do órgão licitante, que opina pelo 

desprovimento do recurso interposto pela empresa ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

AGRICULTORES DO ESTADO DO PARÁ – APAESPA, e pela manutenção da decisão exarada 

pela presidente. 

 

Destarte, sem nada mais a esclarecer, a Presidente julga IMPROCEDENTES O RECURSO 

IMPETRADO PELA RECORRENTE, com base na análise apresentada. 

 

Remetam-se os autos na íntegra, para embasar a decisão final da autoridade competente, conforme 

preconizam as legislações vigentes. 

 

Terra Alta - PA, 27 de setembro de 2021. 

 

 

 

Sabrina Silva Tavares 

Presidente da CPL 

Portaria nº 105/2021 
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