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Processo Administrativo nº 1204/2022-SEMUSA-SRP  

Modalidade: Pregão eletrônico nº 002/2022 SEMUSA   

 

Assunto: Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de 

recarga de oxigênio medicinal, com entrega de forma parcelada, para suprir as 

necessidades da unidade mista de saúde de Curuçá e da Unidade móvel SAMU. 

 

  

BREVE RESUMO DOS FATOS  

 

Trata-se de Recurso interposto pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, tendo como 

objeto a Contratação de empresa especializada para eventual fornecimento de 

recarga de oxigênio medicinal, com entrega de forma parcelada, para suprir as 

necessidades da unidade mista de saúde de Curuçá e da Unidade móvel SAMU.  

 

Alega a empresa recorrente, em síntese, que o edital deveria exigir visita técnica com 

a finalidade de que o licitante tome conhecimento das condições físicas para o 

fornecimento. 

 

Alega ainda que há excessiva exigência em relação aos atestados de capacidade 

técnica, qual seja o reconhecimento de firma em cartório, acompanhado de contrato 

e suas respectivas notas fiscais para comprovação de fornecimento. 

 

Eis o resumo dos fatos, passemos a debater tópico a tópico o que fora levantado pela 

recorrente. 

 

DO DIREITO  

 

DA EXIGÊNICA DE VISITA TÉCNICA – NÃO OBRIGATORIEDADE – ACÓRDÃO DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO Nº 1955/2014 – NÃO PROVIMENTO. 

 

Quanto ao pedido de exigência de visita técnica, não prospera as alegações da 

empresa recorrente, visto que o próprio Tribunal de Contas da União, no Acórdão 

1955/2014, disse o seguinte: 
 

“É irregular exigir visita técnica como requisito de habilitação em 

licitação, a não ser quando for imprescindível o conhecimento das 

particularidades do objeto e acompanhada de justificativa, sendo 

suficiente a declaração do licitante de que conhece as condições 

locais para a execução do objeto.”  



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-00 

 
 

 

Em outras palavras, o TCU entende que a obrigatoriedade da visita técnica não pode 

ser colocada no edital, sendo, portanto, ponto facultativo para os licitantes decidirem 

ir ou não conhecer as condições de execução do serviço. 

 

Diante do exposto, não merece prosperar que seja colocado no edital a exigência de 

visita técnica, em razão da empresa licitante se obrigar a apresentar a declaração de 

que conhece as condições locais para a execução do objeto. 

 

DA EXCESSIVA EXIGÊNCIA EM RELAÇÃO AOS ATESTADOS DE CAPACIDADE 

TÉCNICA QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – EXCESSO DE FORMALISMO - 

PROVIMENTO TOTAL DO PEDIDO 

   

No que diz respeito à excessiva exigência no presente edital, assiste razão ao 

recorrente, visto que, primeiramente, em caso de apresentação de documentação 

sem estar com firma autenticada, a comissão de licitação poderá abrir diligência para 

requerer a comprovação da veracidade do atestado apresentado pela empresa 

licitante. A própria Lei de Licitações, em seu artigo 43, §3º, abre possibilidade de 

diligência a fim de elucidar os documentos apresentados, senão vejamos: 

 
“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos 

seguintes procedimentos:  

§ 3o 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.” (Grifo nosso) 

   

Nesse sentido, é preciso evitar os formalismos excessivos e injustificados a fim de 

impedir a ocorrência de dano ao erário e valorizar a economicidade e vantajosidade 

da proposta.  

 

O Tribunal de Contas da União – TCU posiciona-se veementemente contra o excesso 

de formalismo: 

  
“As exigências para o fim de habilitação devem ser compatíveis com 

o objeto da licitação, evitando-se o formalismo desnecessário.” 

 

Quanto ao pedido de apresentação de contratos com as notas fiscais com a finalidade 

de comprovação do referido atestado de capacidade técnica, mais uma vez prospera 
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as alegações do recorrente, visto haver de fato um excesso de formalismo e exigência 

que transpassam o que dispõe a lei de licitações, razão pela qual prospera o recurso 

apresentado pela empresa recorrente. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de todo o exposto, opino pelo deferimento parcial do recurso apresentado 

pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA pelas razões explanadas ao norte, devendo 

o presente edital ser corrigido quanto ao excesso de formalismo na qualificação 

técnica. 

 

É o parecer. 

 

S.M.J. 

 

Curuçá-PA, 12 de maio de 2022 

 

LUIZ GUILHERME JORGE DE NAZARETH 

Assessor Jurídico 
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