
 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO N. 053/2022 

 

 

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 ASAFE 

EMPREENDIMENTOS referente ao Processo de Licitação n. 08/2022 – 

Tomada de Preço n. 08/2022, solicitando a revisão da decisão que habilitou a 

empresa INOVAR CONSTRUÇÕES, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA 

na licitação supracitada. 

Devidamente intimada, a empresa INOVAR CONSTRUÇÕES, 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA apresentou contrarrazões. 

 

II – No mérito: 

De início, verificamos que NÃO razão assiste a recorrente. 

Isso porque o Tribunal de Contas da União tem reiterado o 

entendimento de ser possível sanar irregularidades formais quando a situação 

for pré-existente. 



 

 

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

União: 

 

1. 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 e/ou proposta, resulta em 
objetivo dissociado do interesse público, com a 
prevalência do processo (meio) sobre o resultado 
almejado (fim). 

2. O pregoeiro, durante as fases de julgamento das 
propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais 
erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e 
acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso 
XII, alínea “h”; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo 
documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 
e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 
14.133/2021), 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/ou 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.” 

No caso do presente processo licitatório verifica-se que os 

documentos impugnados efetivamente foram apresentados pela empresa 

INOVAR CONSTRUÇÕES, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, todavia 

desacompanhados da assinatura do responsável técnico (os documentos 

estavam assinados apenas pelo representante legal da empresa). 

Pois bem, a capacidade técnica da empresa é condição pré-

existente à abertura da sessão pública do certame, conforme inclusive é 

possível constatar nos documentos juntados com as contrarrazões, logo, a sua 

inabilitação no procedimento licitatório seria formalismo exacerbado, contrário 

ao interesse público de obter a proposta mais vantajosa e igualmente contrário 

ao princípio da concorrência. 

Os fatos narrados de forma alguma trouxeram qualquer 

desequilíbrio ao processo licitatório, sendo respeitada a isonomia entre os 

licitantes, que puderam apresentar suas propostas livremente. 

Ratificando esse entendimento, o art. 64, inciso I, da Lei 



 

 

14.133/2021 admite expressamente a possibilidade de diligência para a 

complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à 

época da abertura do certame. 

Ademais, importante destacar o seguinte posicionamento do TCU: 

 

REPRESENTAÇÃO. FIXAÇÃO DE EXIGÊNCIAS COM 
RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DO 
CERTAME. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 
FIXAÇÃO DE PRAZO PARA ANULAÇÃO DA 
CONCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO. ARQUIVAMENTO. 
1. Fixa-se prazo para anular a licitação quando os vícios 
apurados comprometem o caráter competitivo do certame 
e representam grave infringência a dispositivos legais. 2. 
Exigir-se comprovação da qualificação técnica para 
itens da obra que não se afiguram como sendo de 
maior relevância e valor significativo, além de 
restringir a competitividade do certame, afronta os 
ditames contidos no art. 30 da Lei n.º 8.666/1993. 3. É 
ilegal exigir a comprovação de vínculo empregatício do 
responsável técnico de nível superior com a empresa 
licitante na data da licitação. 4. Restringe o caráter 
competitivo do certame a inclusão de cláusula exigindo, 
na fase de habilitação, que a empresa licitante já possua 
usina de asfalto instalada, ou, em caso negativo, que 
apresente declaração de terceiros detentores de usina, 
ainda mais quando é fixado limite máximo de distância 
para sua instalação. 5. Inexiste fundamento legal para se 
exigir, com vistas à habilitação da licitante, que a visita 
técnica seja realizada por um engenheiro responsável 
técnico, detentor de vínculo empregatício com a empresa 
licitante. (Acórdão 808/2008 – Plenário) 

 

Como se vê, a decisão combatida buscou garantir o caráter 

competitivo do certame, respeitando, portanto, a principal finalidade dos 

procedimentos licitatórios. Isso porque o edital não constitui um fim em si 

mesmo. 



 

 

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

condição pré-existente e as irregularidades (falta de assinaturas) já foram 

sanadas. 

 

III – Conclusão  

Diante do exposto, considerando inclusive que as irregularidades 

já foram sanadas, opina-se pelo conhecimento e IMPROVIMENTO 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, 06 de julho de 2022 
 
 
 

____________________________________________________________ 
Assessor Jurídico do Município de Celso Ramos/SC 

RODRIGO FERNANDES SUPPI 
OAB/SC 34.220 
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