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Concorrência 014/2018  

- Atestado de capacidade técnica operacional. 

Comissão Permanente de Licitação 

Att. Sr.  Presidente 

Em relação a exigência dos atestados de capacidade técnica OPERACIONAL, solicitados no edital 
de CONCORRÊNCIA n° 014/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1216.11.07.611/2018, ítem 8.2.4 c) 
(conforme abaixo): 

"c) Apresentação  de atestado de capacidade: 

c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico - CAT, 
suficientes para comprovar a aptidão do licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação contendo no mínimo:” 

Nos  pronunciarmos  como  segue: 

É certo que, em se tratando de contratos administrativos que envolvem serviços de engenharia, a 
Administração Pública deve exigir a comprovação do registro perante o CREA do responsável técnico e da 
sociedade a ser contratada. 

Esta possibilidade decorre tanto do regulamento da profissão de engenheiro (lei n. 5.194/66), quanto do art. 30, 
I, da Lei de licitações: 

Lei n. 5.194/66. Art. 15. São nulos de pleno direito os contratos referentes a 

qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração 
de projeto, direção ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou 
particular com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a 

atividade nos têrmos desta lei.  

Lei nr. 8.666/93. Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: I – registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

No entanto, as dúvidas surgem quando a análise chega na exigência de “comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação”, disposta no inc. II do art. 30 da lei n. 8.666/93.  

Antes de tratar desse ponto, chamo a atenção que a capacidade técnica exigida em alguns certames licitatórios 
divide-se em capacidade técnico-operacional e capacidade técnico-profissional.  

O acórdão 1.332/2006 do Plenário do T C U  diferencia bem as duas espécies: 

A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a 
experiência dos profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria 
a capacidade técnico-operacional, abrangendo atributos próprios da 
empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial 
com a conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade 
de pessoas. A segunda é denominada capacidade técnico-profissional, 
referindo-se a existência de profissionais com acervo técnico compatível 
com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado. 

É possível exigir que a comprovação da capacidade técnico-profissional do 
licitante tenha que ser apresentada com o registro do CREA. 



A conjugação do inc. II do art. 30 e o texto final de seu §1º (após os vetos presidenciais) indica que a 
comprovação da capacitação técnico-profissional dependerá de registro nas entidades profissionais 
competentes. 

Por meio da Resolução 1.025/2009, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), que tem 

competência para regulamentar os procedimentos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e Certidão de Acervo Técnico (CAT), “indica ser o atestado do Crea o documento apto a fazer prova da 
capacidade técnica do profissional, mas não da empresa licitante.” (TCU. Acórdão 655/2016 – Plenário). 

O Manual de Procedimentos Operacionais do Crea, por sua vez, esclarece de forma expressa, que “o 
atestado registrado no Crea constituirá prova da capacidade técnico-profissional para qualquer pessoa jurídica 
desde que o profissional citado na CAT: (…) e que o Crea não emitirá CAT em nome da pessoa jurídica 
contratada para prova de capacidade técnico-operacional por falta de dispositivo legal que o autorize a fazê-lo”. 

 A  propósito: 

Portanto, a capacidade técnico-profissional dos licitantes poderá ser exigida com a comprovação de seu 
registro junto ao Crea. 

Por outro lado, diante da falta de previsão legal e regulamentar, não é possível exigir que os licitantes 
comprovem sua capacidade técnico-operacional por meio de atestados registrados no Crea ou que os 
atestados necessariamente estejam acompanhados de ART do engenheiro que acompanhou os serviços. 

Vale observar,  por fim, que esse também é o entendimento do Tribunal de Contas da União 
sobre a matéria, representado pelo Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara e o recém-publicado 
Acórdão 655/2016 do Plenário: 

1.7. Recomendar à U F R J  que exclua dos editais para contratação de empresa para 
a execução de obra de engenharia a exigência de registro no CREA 
dos atestados para comprovação da capacitação técnica operacional das 
licitantes, tendo em conta a recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo 
IV combinado com o subitem 1.5.2 do Capítulo III do Manual de 
Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA nº 
1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA nº 
085/2011”.  (Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara) 

9.4. Dar ciência ao Município de Itagibá/BA, de modo a evitar a repetição das 
irregularidades em futuros certames patrocinados com recursos federais, de 
que: (…) 9.4.2. a exigência de comprovação de aptidão técnica devidamente 
registrada junto ao Crea, dando conta de que a empresa interessada já 
desenvolveu serviços idênticos / semelhantes ao previsto no objeto do edital, 
contraria a Resolução 1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012 – TCU – 
2ª Câmara; (Acórdão 655/2016 do Plenário) 

 
  

[Atualização – 1] Em fevereiro de 2017, foi publicado o Acórdão 205/2017 que confirma o 

entendimento do Plenário do TCU no sentido de configurar falha a “exigência de registro e/ou 
averbação de atestado da capacidade técnica-operacional, em nome da empresa licitante, no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea, o que não está previsto 
no art. 30, § 3º, da Lei 8.666/1993, que ampara a exigência do referido atestado, contida no 
item 8.7.2 do instrumento convocatório, e contraria a Resolução Confea 1.025/2009 e os 
Acórdãos 128/2012-TCU-2ª Câmara e 655/2016-TCU-Plenário”. 

 . 
 

[Atualização – 2] Em dezembro de 2017, foi publicado o Acórdão 10362/2017-2ª Câmara que 

apontou como irregularidade a exigência de “certidão de acervo técnico da licitante registrada 
no CREA-CE, para efeito de habilitação, uma vez que a exigência de registro ou visto no 
CREA do local de realização da obra licitada somente dar-se-á no momento da contratação”. 

Da leitura do artigo 48 da Resolução nº1025/009 do CONFEA que “A capacidade técnica 

de uma pessoa jurídica é representada pelos conjuntos dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de 
seu quadro técnico" e no seu parágrafo único assinala que  "A capacidade técnica de uma pessoa jurídica varia 
em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro”.  



Por meio da Resolução 1025/2009, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia Confea, que tem 
competência para regulamentar os procedimentos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica ART 
e Certidão de Acervo Técnico CAT, "indica ser o atestado do Crea o documento apto a fazer prova da 
capacidade técnica do profissional, mas não da empresa licitante.”  TCU no Acórdão 655/2016 - Plenário.  

O Manual de Procedimentos Operacionais do CREA, por sua vez,  esclarece de forma 

expressa, que "o atestado registrado no CREA constituirá   prova da capacidade técnico-profissional para 
qualquer pessoa jurídica desde que o profissional citado na CAT faça parte dos responsáveis técnicos na 
certidão de registro e quitação e que o CREA não emitirá CAT em nome da pessoa jurídica contratada para 
prova de capacidade técnico-operacional por falta de dispositivo legal que o autorize a fazê-lo”. 

Vejamos, diante da falta de previsão legal e regulamentar, não é possível exigir que 
os licitantes apresentem Atestados de Capacidade Técnico-Operacional. 

Segue transcrição do Art. 30 da Lei Federal 8.666, de 21 de Junho de 1993, onde 

destacamos os textos aos quais são citados os atestados que devem ser exigidos. 

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro  ou  inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 
qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

“§ 1
o
  A comprovação de aptidão referida no inciso II do caput deste artigo, no caso das 

licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na 
data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela autoridade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância 
e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos 

máximos;”  

II - (Vetado). 

“§ 2
o
  As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, men- cionadas no parágrafo anterior, 

serão definidas no instrumento convocatório." 

§ 3
o
  Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

§ 4
o
  Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita 

através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

§ 5
o
  É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de 

época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 
participação na licitação. 

§ 6
o
  As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 

técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão 
atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, 
sob as penas cabíveis, vedadas as exigências de propriedade e de localização prévia. 



§ 7
o
  (Vetado) 

§ 8
o
 No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a 

Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua 
aceitação ou não, antecederá sempre a análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios 
objetivos. 

§ 9
o
  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização, como 

fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa 
comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. 

“§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional 
de que trata o inciso I do § 1

o
 deste artigo de- verão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 

admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela Administração." " 

 
Logo, tendo em vista a resolução do CONFEA, artigos jurídicos, Lei 8.666/93 e as Jurisprudências aqui 
citadas, é correto afirmar o direito de participação das empresas ao certame licitatório apresentando os 
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL com os serviços de maior relevância 
solicitados no objeto Editalício, sem o prejuízo de desclassificação para a empresa licitante. 

 
Atenciosamente, 

  



 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
Comissão Permanente de Licitação – Compel  

Concorrência 014/2018  

- Atestado de capacidade técnica operacional. 
 
 
Nesta data, 19/02/2019, a Comissão Permanente de Licitação – Compel, de posse  dos  
questionamentos por parte uma pretensa licitante, encaminhou / enviou  à  equipe técnica do 
Municipio, para conhecimento, análise e suporte técnico  à  Compel, para as respostas - assim 
descritas: 

 
 
Resposta  DOS   QUESTIONAMENTOS (mencionados nas páginas anteriores) 

 
A exigência da capacidade técnico-operacional encontra-se pacificada pelo TCU que se pronunciou 
sobre o assunto na Súmula nº 263 (TCU), como segue: 
 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde 
que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da 
execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado. 

 
Quanto à apresentação dos atestados e CAT's deverão estar em nome ou fazer referência aos 
responsáveis técnicos indicados pela empresa para compor o quadro de profissionais que irão 
executar o objeto contratado. 

 
 

Camaçari, 19 de fevereiro de 2019. 
 
 

Comissão Permanente de Licitação – Compel 
Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente exercicio 

 

  

  
 


