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RECURSOS AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69/2022 
 
 

 A empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES RACAZA LTDA., inscrita no 
CNPJ 90.916.388/0001-68, localizada à Rodovia 386, nº 2980, Bairro Florestal, Lajeado, RS, por 
intermédio da sua representante legal, a Srª. Nicole Caneppele, portadora da Carteira de 
Identidade nº 1077873535 e do CPF nº 004.746.890-42, vem por meio deste apresentar recurso 
a fim de que essa comissão aceite a juntada do documento que comprova condição preexistente 
ao certame no que se refere à sua habilitação.  

Tal requisição tem embasamento jurídico no Acórdão 2443/2021, que traz em seu 
ENUNCIADO: 

 
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 e Contratos Administrativos), não alcança documento 
destinado a atestar condição de habilitação preexistente à abertura 
da sessão pública, apresentado em sede de diligência. 

 
Conforme o TCU, “admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar 

condição preexistente 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)”. Além disso, conforme o subitem 9.4 do mencionado 
acórdão, transcrito na instrução da unidade técnica, o Tribunal deixou assente “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. 

LAJEADO-RS, 23 de maio de 2022. 
  

 
  

 
 

........................................................... 
Nicole Caneppele 


