
 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO N. 038/2022 

 

 

O assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Celso 

Ramos/SC, tendo como objeto a orientação jurídica, vem 

manifestar-se da seguinte forma: 

 

 

I – Dos Fatos 

Trata-se de recurso interposto pela empresa DO SUL PNEUS 

JOINVILLE EIRELI (CNPJ n. 26.723.181/0001-78) referente ao Processo de 

Licitação n. 46/2022 – Pregão Presencial n. 032/2022, segundo informações 

prestadas, a empresa não foi habilitada no certame em razão da não 

apresentação de Certidão de Regularidade do FGTS, solicitando a revisão da 

decisão em razão do Acordão 1211/2021 do TCU, uma vez que o documento 

não foi juntado por equívoco ou falha da empresa. 

Devidamente intimada, a empresa MODELO PNEUS LTDA 

(CNPJ n. 94.510.682/0001-26) apresentou contrarrazões requerendo a 

desclassificação da empresa recorrente. 

 

II – No mérito: 

De início, verificamos que razão assiste a recorrente. 



 

 

Segundo o recente acórdão 1211/2021 do Tribunal de Constas da 

União: 

 

Acórdão 1211/2021 Plenário (Representação, Relator 
Ministro Walton Alencar Rodrigues) Licitação. Habilitação 
de licitante. Documentação. Documento novo. Vedação. 
Definição. A vedação à inclusão de novo documento, 
prevista no art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da 
Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), não alcança 
documento ausente, comprobatório de condição atendida 
pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não 
foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e 
da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser 
solicitado e avaliado pelo pregoeiro. 

 

Colhendo-se da fundamentação: “Caso o documento ausente se 

refira a condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e não 

foi entregue juntamente com os demais comprovantes de habilitação ou da 

proposta por equívoco ou falha, haverá de ser solicitado e avaliado pelo 

pregoeiro. Isso porque admitir a juntada de documentos que apenas 

venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do 

certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes 

e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida 

oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em 

objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) 

sobre o resultado almejado (fim).” 

Ao final, citando o art. 64 da Lei nº 14.133/21, o Relator destacou 

que, apesar de o dispositivo reproduzir a vedação à inclusão de novos 

documentos, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993, “deixa salvaguarda a 

possibilidade de diligência para a complementação de informações necessárias 

à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, o que se 



 

 

alinha com a interpretação de que é possível e necessária a requisição de 

documentos para sanear os comprovantes de habilitação ou da proposta, 

atestando condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame.” 

É o exato caso dos autos. 

Já que a Certidão de Regularidade do FGTS já havia sido 

expedida em 29/04/2022 e, por falha/equívoco da licitante, não foi apresentada 

junto com os demais documentos de habilitação. 

Dessa forma, no dia do certame, a regularidade da empresa já era 

condição pré-existente. 

 

III – Conclusão  

Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento e PROVIMENTO 

do presente recurso, nos termos da fundamentação. 

O presente parecer não possui valor vinculativo, cabendo a 

Administração prolatar decisão final.  

É o parecer. 

 
 

Anita Garibaldi, 09 de maio de 2022 
 
 
 

____________________________________________________________ 

Assessor Jurídico do Município de Celso Ramos/SC 
RODRIGO FERNANDES SUPPI 

OAB/SC 34.220 


