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DECISÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

 

Trata-se de julgamento de recurso interposto pela empresa LIMA COMÉRCIO E 

TRANSPORTE LTDA, inabilitada durante julgamento do Processo Licitatório nº 019/2022, 

Pregão Presencial nº 006/2022, que tem por objeto a aquisição de 3000 m² de piso intertravado 

com recursos oriundos do Processo SCC 00020470/2021 e 2000 m² de piso intertravado com 

recursos provenientes do Processo SCC 00016889/2021, para execução de obras de infraestrutura 

urbana no Município de Lajeado Grande. 

 Segundo o que dispõe o artigo 43. § 3º da lei 8.666/93: É facultada à Comissão ou 

autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 

ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 Cabe ressaltar que a empresa LIMA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA deixou de 

apresentar um documento essencial solicitado no processo. Existem entendimentos equivocados 

de que a lei permite a qualquer empresa a juntada posterior de documentos, porém, para 

usufruir deste benefício a interessada deve comprovar já na fase de credenciamento através da 

apresentação de Certidão Simplificada da Junta Comercial ser Micro Empresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Micro Empreendedor Individual, o que não foi o caso. 

A Lei Complementar n° 123/2006, Art. 43, dispõe que o prazo de 5 dias, que pode ser 

estendido por mais 5 dias, refere-se estritamente a comprovação da regularidade fiscal e 

trabalhista, também o que não é o caso em tela.  

Após análise das considerações trazidas à baila, o Pregoeiro DECIDE pelo 

INDEFERIMENTO do recurso interposto pela empresa LIMA COMÉRCIO E TRANSPORTE 

LTDA, mantendo-se incólume a decisão que julgou VENCEDORA a empresa AGROTER 

AGROPECUÁRIA E FERRAGEM LTDA. 

Dê-se ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

Lajeado Grande/SC, 02 de março de 2022. 

 

Clodoaldo Squina 
Pregoeiro 
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DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR 
 
 
 

Em face da decisão recursal do pregoeiro que julgou os recursos apresentados, mantenho 

a decisão nos seus próprios fundamentos.  

 

Dê-se ciência aos interessados. 

 

Lajeado Grande/SC, 02 de março de 2022. 

 

 

 
Anderson Elias Bianchi 

Prefeito Municipal 
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