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PARECER Nº 005/2016/JURÍDICO/AEST 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 005/2016 

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SIDERURGICA DE TUBARÃO – AEST 

ASSUNTO:  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONVÊNIO AEST- CBC N.º 

053/2015  

 

I- RELATÓRIO 

1. Apresenta-se para parecer os autos de processo de aquisição de 

materiais esportivos, na fase de execução do Convênio n.º 053/2015, firmado entre a 

Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão – AEST, cujo objeto é o desenvolvimento 

de projeto com vistas a atividade de formação de atletas na modalidade olímpica 

natação por meio da aquisição e instalação de equipamentos e materiais esportivos, 

cujo valor total estimado é R$ 129.668,04 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e 

sessenta e oito reais e quatro centavos. 

2. Foi definida a modalidade de aquisição por convite, menor preço por lote, 

nos moldes estabelecidos pelo art. 6º, II1 c.c. art. 5º, II2 do Regulamento de Compras e 

Contratações da Confederação Brasileira de Clubes – CBCf, escolhendo-se e 

convidando o número mínimo de 03 (três) concorrentes. 

3. O Edital do Convite foi publicado no site da Associação em 29.08.2016 e 

em jornal de grande circulação, em 02.09.2016, marcando-se a data de abertura de 

envelopes para o dia 15.09.2016. 

4. Na data marcada, aberta a sessão pública, comparece espontaneamente 

a empresa Placar Material Esportivo Ltda – EPP, única concorrente e apresenta 

                                                           
1 Art. 6º, II do Regulamento de Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes: 
São limites de preços para a modalidade de aquisição, assim compreendidos as compras, obras, serviços de engenharia, 
alienações e demais serviços: 
I - ...; 
II – Convite – até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);     
2 Art. 5º, II do Regulamento de Comparas e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes: 
São modalidades de aquisição: 
I - ...; 
II – Convite – Modalidade de aquisição simplificada entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 03 (três); 
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envelope de documentos de habilitação e envelope de proposta de preços. 

5. Conforme consta na Ata de Sessão Pública de fls. 171, a empresa ofertou 

os exatos valores constantes no Edital, como valores máximos a serem aceitos, ou 

seja, R$ 129.668,04 para os dois lotes, sendo: a) Para o Lote n.º 01 R$ 67.889,71 e, b) 

Para o Lote 02 R$ 61.778,33. A concorrente apresentou apenas 01 (um) envelope de 

habilitação e apenas 01 (um) envelope com proposta única para os dois lotes do 

certame. 

6. Em análise da documentação apresentada, a Comissão de Aquisição 

entendeu que, a documentação constante no envelope de n.º 01, estava em 

consonância com o Edital, passando a analisar a proposta única apresentada em 

relação aos lotes 01 e 02, sendo destacado que, a descrição dos produtos constantes 

dos itens 01 a 09 e 23 a 25, apresentaram divergência de marcas em relação ao que 

fora descrito no Edital. 

7. Atendendo pedido da concorrente presente, foi concedido o prazo de 05 

(cinco) dias para que regularizasse os itens desconformes da sua proposta. 

8. Não houve julgamento da proposta e, apresentados novos documentos, 

contendo proposta única em relação aos lotes 01 e 02, com planilha retificada em 

relação aos itens divergentes do Edital, vieram os autos para análise e parecer sobre a 

conformidade do procedimento em relação ao Edital, ao Regulamento de Compras e 

Contratações da Confederação Brasileira de Clubes - CBCf e à legislação pertinente, 

constando o processo de 177 fls. 

8. É o breve Relatório.     

II- DA ANÁLISE JURÍDICA 

a) Inobservância ao instrumento convocatório  

9. Primeiramente, insta frisar que a presente contratação se vincula aos 

termos definidos no Edital n.º 01/2016 e é regida pelo Regulamento de Compras e 

Contratações da Confederação Brasileira de Clubes – CBCf, como consta no 

preambulo do Edital de fls. 111-133 e, por força do art. 2º do Regulamento de Compras 
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e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes – CBCf, os princípios 

norteadores da licitação pública. 

10. Como se apreende do narrado acima, o que se constata no presente caso, 

é que houve inobservância as disposições do Edital n.º 01/2016, nos itens 3.1, 5.1, 6.1, 

6.3 “i”, 6.4 “h”, 7.1 “a”, como se demonstra na sequência. 

11. Em relação ao credenciamento, o item 3.1, do Edital, estabelece que em 

sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 

comprovados seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura. Vejamos:  

“3.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente, conforme Anexo 2 deste Edital, sendo 
que o referido documento deverá ser apresentado separadamente. Em sendo sócio, 
proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam comprovados seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. Será 
desnecessária apresentação se o mesmo estiver contido no envelope nº 01 
(Documentação), citado abaixo.” 

 

12. Analisando o Contrato Social apresentado pela empresa Placar Material 

Esportivo Ltda – EPP às fls. 159-162, pode-se constatar que o representante presente 

na sessão pública, muito embora seja sócio com poderes de administração, o Contrato 

Social restringe, expressamente, os poderes para assumir obrigações, de forma que a 

concorrente deveria ter juntado a aquiescência dos demais sócios da empresa, tendo 

em vista que a contratação impõe uma série de obrigações, como se constata da minuta 

de contrato em anexo ao Edital.    

13. O não observado item 5.1, do Edital, estabelece que, não sendo 

convidada, qualquer empresa poderia participar do certame, desde que, manifestasse 

o seu interesse em até 24h (vinte e quatro horas) anteriores à data de abertura das 

propostas: 

“5.1. Além das empresas convidadas poderão participar do presente Processo de 
Aquisição todas aquelas especializadas no ramo objeto deste edital que manifestem seu 
interesse até 24 (vinte e quatro) horas antes da apresentação das propostas – desde que 
satisfaçam as demais exigências deste instrumento convocatório.” 
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14. Como se verifica dos autos, não houve cumprimento à norma constante 

do Edital, porquanto a empresa Placar Material Esportivo Ltda – EPP, não se habilitou 

previamente à participação no certame. 

15. Em relação ao item 6.1, nota-se que a empresa Placar Material Esportivo 

Ltda – EPP apresentou proposta única, em um único envelope, contemplando os dois 

lotes, deixando de observar que o Edital exige, de forma expressa, a apresentação de 

envelopes específicos para cada lote.  

“6.1. Para participar do presente Processo de Aquisição, em cada lote específico, a 
interessada deverá apresentar, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, 02 (dois) envelopes, 
lacrados, contendo em suas partes externa e frontal o seguinte:” 

 

16. No que pertine ao item 6.3 “i”, deve-se observar que a Certidão Positiva 

de Débitos Fiscais com efeito de Negativa, relativa à Secretaria da Fazenda do Estado 

do Espírito Santo, encontra-se vencida em 21.09.2016 e, como, por deliberação da 

Comissão de Aquisição, a conclusão da análise dos documentos foi postergada até a 

retificação da planilha de proposta de preços e, até o presente momento não se 

encontra julgada a proposta, perdendo-se a validade da referida certidão, prejudica o 

andamento do certamente em relação à concorrente Placar Material Esportivo Ltda – 

EPP, já que, mesmo que, após o julgamento, sagrar-se vencedora e ser adjudicada no 

objeto da aquisição, não haveria como firmar-se contrato e, se firmado, manter a sua 

execução, ante à perda da condição de contratação com a Administração Pública 

(inaptidão). 

“6.3. Os documentos constantes do envelope Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) devem 
preencher, ainda, os seguintes requisitos: 
(...) 
i)  A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos 
especificados acima inabilita o concorrente que não participará das fases subsequentes 
deste Processo de Aquisição, sem prejuízo das sanções cabíveis, se for o caso” 

 

17. Da mesma forma, há a não observância do Edital no que se refere ao item 

6.4 “h”, já que o Edital expressamente declara que não serão consideradas propostas 

em desacordo com Edital, devendo ser apresentada 01 (uma) proposta por cada lote, 

conforme prevê o item 6.1, já comentado: 
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“6.4.  No envelope Nº 02 (PROPOSTA) deverá conter em seu interior, a proposta 
financeira que, obrigatoriamente e sob pena de desclassificação da concorrente, deverá 
preencher os requisitos seguintes: 
(...) 
h)   Não serão consideradas propostas feitas em desacordo com o presente Edital, 
sendo admitida somente 01 (uma) proposta por lote por cada concorrente;”  

 

18. O item 7.1 “a” do Edital estabelece, por sua vez, que as propostas que 

não atenderem o ato convocatório serão desclassificadas: 

“7.1. Serão desclassificadas: 
a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste 

processo licitatório;” 
 

19. Deve-se se destacar, outrossim, que o art. 2º do Regulamento de 

Compras e Contratações da Confederação Brasileira de Clubes – CBCf, impõe a 

observância, dentre outros, dos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, 

eficiência, isonomia, probidade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, motivação 

e vinculação ao ato convocatório, contendo expressa norma que inadmite critérios que 

frustrem o caráter competitivo da aquisição. 

20. Deve-se considerar que, no caso, muito embora no âmbito de pessoa 

jurídica de direito privado, aplicasse as normas atinentes à Administração Pública, 

porquanto tratar-se de aquisição com utilização de verba pública cuja norma de 

aquisição regente, impõe a observância dos princípios básicos e outras normas 

correlatas à licitação pública.   

21. Nesta linha de pensamento, registre-se que há muito se encontra 

pacificado o entendimento de que a Administração Pública possui o poder de rever os 

próprios atos, quando eivados de ilegalidade. Tal poder é chamado, doutrinariamente, 

de autotutela, que se aplica ao caso da AEST, enquanto gestora de verba pública 

advinda do Convenio n.º 053/2015 firmado com Confederação Brasileira de Clubes – 

CBCf. 

22. Esse entendimento encontra-se pacificado nas Súmulas 3463 e 4734, do 

                                                           
3  A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. 
4  A administração pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem 
ilegais, porque deles não se originam direitos (...). 
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Supremo Tribunal Federal. 

23. O poder-dever de autotutela pode ser exercido de ofício pela AEST, 

independentemente de provocação de quaisquer interessados, mesmo porque, 

constatado os vícios, tem a AEST o dever de anular seus próprios atos como guardiã 

que é do interesse público.  

24. Todos os atos apontados por viciados na fundamentação acima, foram 

praticados na sessão pública realizada em 15.09.2016, constante às fls. 171, tornando 

a própria sessão um ato viciado, pois, os atos praticados não se coadunam com as 

normas regentes da aquisição (Edital n.º 01/2016, Regulamento de Compras e 

Contratações da Confederação Brasileira de Clubes – CBCf e demais normas 

correlatas à licitação pública), devendo o ato ser anulado e repetido.  

III- DA CONCLUSÃO 

25. Em face do suscitado, opina-se pela anulação parcial do Procedimento de 

Aquisição, somente quanto ao da sessão pública realizada em 15.09.2016, devendo o 

mesmo ser repetido, dando ampla publicidade da decisão e abrindo-se prazo hábil para 

que a participante possa apresentar novas propostas, assim como a outras empresas 

interessadas. 

26. Considerando a modalidade da aquisição escolhida, não havendo 

cadastro de empresas fornecedoras, sejam enviadas cartas convites a, no mínimo, 03 

(três) empresas, sem prejuízo de outras que se interessarem, comparecerem na sessão 

pública e apresentarem propostas, desde que, manifestem formalmente o interesse no 

prazo de 24 horas antecedentes à abertura dos envelopes. 

 Serra/ES, 29 de setembro de 2.016.  

 


