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PROTOCOLO Nº: 386861/17 
ORIGEM: MUNICÍPIO DE SENGÉS 
INTERESSADO: NELSON FERREIRA RAMOS 
ASSUNTO: CONSULTA 
PARECER: 24/19 
 

 
Consulta. Licitação de obras e serviços de 
engenharia. Qualificação técnica dos licitantes. 
Capacidade técnico-operacional e capacidade 
técnico-profissional. Requisitos distintos. 
Possibilidade de dispensa se o objeto da licitação 
apresentar baixa complexidade. Necessidade de 
motivação explícita e amparada em razões de 
ordem técnica. Impossibilidade de exigência de 
atestado de capacidade técnico-operacional e 
CAT em nome da empresa. Parecer ministerial 
pelo conhecimento parcial da Consulta e, no 
mérito, pela resposta nos termos assinalados no 
corpo do Parecer. 

 

 

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. Nelson Ferreira Ramos, 

Prefeito Municipal de Sengés, por intermédio da qual indaga: 

 

1. Poderia ser dispensada em edital, a exigência da apresentação do 

atestado de capacidade técnica operacional, exigido no inciso II do art. 30 

da Lei nº 8.666/93 para somente exigir a apresentação do atestado de 

capacidade técnica profissional exigida no artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei nº 

8.666/93? 

2. A exigência do atestado de capacidade técnica operacional, sendo sua 

exigência lícita, é prescindível frente à complexidade de algumas obras? 

Ou seja, diante de obras que possam ser menos complexas, pode o edital 

deixar de exigir atestado de capacidade técnica operacional? 

3. Caso seja exigido o atestado de capacidade técnica operacional, é 

necessário seu registro junto ao órgão de classe, como o CREA, por 

exemplo? 

 

A peça inaugural (peça 3) foi instruída com parecer jurídico (peça 4), 

em que defende a tese de que a qualificação técnica de empresas, para participar 

de processos licitatórios, “se divide em capacidade técnica operacional e 

capacidade técnica profissional. Que a capacidade técnica operacional estaria 

relacionada à aptidão da empresa, abrangendo atributos próprios da empresa, 

desenvolvido a partir do desempenho da atividade empresarial, enquanto a 

capacidade técnica profissional estaria relacionada à aptidão dos profissionais 

com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a ser licitado”. 
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Colaciona, também, precedente do STJ que atesta a legalidade da exigência de 

ambos os atestados.  

 

Foi designado relator, mediante sorteio, o Conselheiro Ivens 

Zschoerper Linhares, que proferiu juízo positivo de admissibilidade (Despacho 

1168/17, peça 6), determinando o regular processamento do feito.  

 

A Supervisão de Jurisprudência e Biblioteca (Informação 62/17, peça 

8) informou que não foram encontradas decisões sobre o tema proferidas em 

processos de prejulgado e consulta. No entanto, colaciona uma decisão desta Corte 

em processo de Representação da Lei nº 8.666/93 (Acórdão 3646/16 – Tribunal 

Pleno) e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (Decisão 0511/2009 

– processo 007949-02.00/08-1 

 

A Coordenadoria de Gestão Municipal expediu a Instrução 4439/18 

(peça 9), em que sugeriu as seguintes respostas: 

 

1 – Não é possível ser dispensada a exigência da apresentação do 

atestado de capacidade técnica operacional para somente exigir 

apresentação do atestado de capacidade técnica profissional. 

2 – Não, a exigência do atestado de capacidade técnica operacional é 

expressamente relevante. O edital não pode deixar de exigir o atestado de 

capacidade técnica operacional. Deve, contudo, ser compatível com o grau 

de complexidade e responsabilidade exigido pelo objeto pretendido. 

3 – Sim. O registro de atestado técnico da empresa junto ao órgão de 

classe é de suma importância. Para que assim comprove-se a capacidade 

técnica operacional e a aptidão da empresa no desempenho e execução 

do objeto. 

 

É o breve relato. 

 

De antemão, nota-se que estão preenchidos os requisitos 

normativos que autorizam o processamento da consulta. O consulente é autoridade 

legítima para deflagrar o procedimento, a petição inicial está instruída com parecer 

jurídico e foram formuladas questões em tese. Satisfeitas, pois, as exigências 

arroladas nos artigos 311 e 312 do Regimento Interno deste Tribunal. 

 

Quanto ao mérito, as dúvidas suscitadas remetem à interpretação do 

art. 30, II e art. 30, §1º, I, ambos da Lei nº 8.666/93, a seguir colacionados: 

 

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

(...) 
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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; 

(...)  

§ 1o  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 

entidade 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;            

 

Conforme adequadamente sustentam o parecer jurídico do 

consulente e o instrutivo técnico desta Corte, as exigências veiculadas em tais 

dispositivos são distintas, referindo-se às exigências de qualificação técnica que 

recaem sobre a empresa (capacidade técnico-operacional, prevista no art. 30, II) e 

sobre o profissional responsável pela obra ou serviço (capacidade técnico-

profissional, prevista no art. 30, §1º, I).  

 

No entanto, não há previsão legal expressa nem justificativa 

técnica para se exigir comprovação de ambas em toda e qualquer licitação de 

obras e serviços de engenharia. Cabe à Administração Pública, na fase interna do 

processo licitatório, avaliar as características do objeto a ser adquirido para 

determinar a extensão das exigências a serem impostas aos licitantes, inclusive a 

pertinência de se exigir a comprovação de capacidade técnico profissional e 

operacional.  

 

Nesse passo, é possível cogitar que em objetos de menor 

complexidade seja dispensável a exigência de demonstração de capacidade 

operacional, quando a simples demonstração de capacidade técnico-profissional 

seja suficiente a atestar a qualificação técnica do licitante e garantir a contratação de 

empresa apta à adequada execução da obra ou serviço. 
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Veja-se que a jurisprudência do TCU é uníssona ao reconhecer a 

distinção entre as capacidades técnico-profissional e técnico-operacional. Contudo, 

não foi identificada a existência de precedente que aponte a obrigatoriedade de 

ambas serem exigidas em toda e qualquer licitação voltada à contratação de 

serviços e obras.  É o que se extrai, exemplificativamente, do Acórdão 2208/2016 – 

Plenário: 

 

Não se admite a transferência do acervo técnico da pessoa física para a 

pessoa jurídica, para fins de comprovação de qualificação técnica em 

licitações públicas, pois a capacidade técnico-operacional (art. 30, 

inciso II, da Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade 

técnico-profissional (art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993), uma vez 

que a primeira considera aspectos típicos da pessoa jurídica, como 

instalações, equipamentos e equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao 

profissional que atua na empresa. 

 

Naturalmente, como bem destacou a CGM, o nível de complexidade 

das exigências formuladas no edital de licitação deverá ser compatível com o objeto 

licitado, vedando-se a imposição de requisitos excessivos que prejudiquem a 

competitividade do certame. Deve haver, portanto, a estrita observância do princípio 

da proporcionalidade, que será aferida a partir da motivação apresentada pelo 

gestor quando da elaboração do termo de referência ou documento congênere na 

fase interna da licitação, que demonstrará a adequação, necessidade e suficiência 

das exigências com o objeto.  

 

Justamente por isso que se impõe o reconhecimento de que a 

Administração Pública motive de maneira expressa e amparada em razões de 

ordem técnica as exigências apostas em edital atinentes à qualificação técnica 

exigida dos interessados. Da mesma forma, eventual dispensa de exigência de 

demonstração de qualificação técnico-operacional deverá ser expressamente 

justificada a partir das peculiaridades do objeto licitado.  

 

Nesse sentido é a jurisprudência do TCU colhida do Acórdão 

1417/2008 – Plenário: 

Com efeito, a exigência de qualificação técnica, como requisito de 

habilitação das empresas licitantes, desde que tecnicamente justificada, 

pressupõe medida acautelatória adotada pela Administração com vistas à 

garantia mínima de que os contratantes cumprirão suas obrigações a 

contento, não constituindo, por si só, restrição indevida ao caráter 

competitivo das licitações. Entretanto, não podem ser tais exigências 

desarrazoadas, a ponto de cercear a participação de possíveis 

interessados, nem deixar de guardar relação com as necessidades 
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estritamente ligadas ao objeto da licitação. Portanto, tais imposições são 

admitidas, mas devem ser pertinentes e compatíveis com o objeto da 

licitação, devendo a Administração demonstrar de forma inequívoca, 

expressa e pública, que foram fixadas segundo razões técnicas. E, quando 

estabelecidas como requisito de habilitação, devem guardar relação com 

as garantias indispensáveis ao cumprimento do objeto. 

 

Essa também é a orientação do ensinamento de Marçal Justen 

Filho. Embora a unidade técnica tenha citado o autor em seu opinativo, uma leitura 

atenta de sua obra aponta que, em matéria de qualificação técnica, a legislação é 

incapaz de esgotar taxativamente as exigências que devem ser impostas aos 

licitantes, o que exige a avaliação de cada caso a partir de suas peculiaridades 

concretas, sempre cabível o controle das justificativas apresentadas pelo gestor para 

a definição dos requisitos de habilitação postos em edital. Segue trecho elucidativo 

da obra do autor: 

 
O conceito de qualificação técnica é complexo e variável, refletindo a 
heterogeneidade dos objetos licitados. Cada espécie de contratação 
pressupõe diferentes habilidades ou conhecimentos técnicos. É 
implausível imaginar algum caso em que a qualificação técnica seria 
irrelevante para a Administração. Quando muito, poderia imaginar-se que o 
objeto é suficientemente simples para ser executado por qualquer 
profissional de uma certa área. Por exemplo, suponha-se que a 
Administração necessite contratar serviços de marcenaria muito simples. A 
qualificação técnica poderá restringir-se à comprovação da titularidade da 
profissão de marceneiro, mas é óbvio que não poderia ser contratada 
pessoa destituída de qualquer habilidade nesse setor. 
Como decorrência, a determinação dos requisitos de qualificação técnica 
far-se-á caso a caso, em face das circunstâncias e peculiaridades das 
necessidades que o Estado deve realizar. Caberá à Administração, na fase 
interna antecedente à própria elaboração do ato convocatório, avaliar os 
requisitos necessários, restringindo-se ao estritamente indispensável a 
assegurar um mínimo de segurança quanto à idoneidade dos licitantes.1 

 

 Em relação ao terceiro questionamento, caso o edital exija a 

comprovação de capacidade técnico-operacional, é possível exigir atestados, 

devidamente registrados no órgão de classe, que demonstrem a experiência anterior 

da pessoa jurídica em obras ou serviços similares ao objeto licitado. Tal exigência, 

tal como aduzido anteriormente, deverá ser justificada expressamente pelo gestor 

público, que deverá demonstrar a pertinência da exigência e sua vinculação com o 

objeto da licitação.  

 

                                                
1
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentário à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: 

RT, 2016. O trecho foi extraído do ebook da obra, disponível na plataforma digital da RT, e encontra-
se no capítulo atinente aos comentários do art. 30 da Lei nº 8.666/93.  



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR IEVH.STJR.IXM4.Z75Z.I

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete da Procuradoria-Geral 

 

 

 
6 

A necessidade de registro dos atestados nas entidades profissionais, 

notadamente CREA e CAU, está prevista no art. 30, §1º, da Lei nº 8.666/93, 

segundo o qual a comprovação da aptidão técnica do licitante será realizada “por 

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente registrados nas entidades profissionais competentes”.  

 

De qualquer modo, esclareça-se que o atestado a ser registrado, 

embora atinente a obra executada por pessoa jurídica, constará apenas do acervo 

técnico do profissional por ela responsável. Por isso, o acervo técnico da pessoa 

jurídica é variável, composto pelo acervo técnico dos profissionais a ela vinculados, 

conforme se extrai do art. 48 da Resolução nº 1.025/2009, do Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA): 

 

Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 

representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais 

integrantes de seu quadro técnico. 

Parágrafo único. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica 

varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais 

integrantes de seu quadro técnico. 

Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, 

para os efeitos legais, que consta dos assentamentos do Crea a anotação 

da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo 

técnico do profissional. 

 

Os dispositivos acima transcritos revelam que seria abusiva, por 

exemplo, exigência em edital de apresentação de CAT em nome das pessoas 

jurídicas a fim de demonstração de capacidade técnico-operacional. Isso 

porque sequer existe previsão legal que autoriza o CREA a emitir tal documento. Em 

segundo lugar, por se tratar de documento pessoal que integra o histórico do 

profissional, seu eventual desligamento da empresa responsável pela obra retirará 

do acervo da empresa o registro da obra.  

 

Nesse caso, a mera apresentação dos atestados em nome de 

profissionais vinculados ou não à empresa, mas sempre relativos a obras por ela 

executadas, devidamente registrados, devem ser aceitos como prova da capacidade 

técnico-operacional da pessoa jurídica. A depender da complexidade do objeto, 

também é possível, a título de capacidade técnico-operacional, a previsão de 

exigências relacionadas às instalações, aparelhamento e pessoal técnico 

necessárias para a realização do objeto da licitação.    

 

Essa é inclusive a orientação do CREA veiculada no Manual de 

Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA nº 1.025/2009. 
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De acordo com seu item 1.3, Capítulo IV, “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”. 

 

De mesma forma, o item 1.5.2, Capítulo III, do referido documento, 

aponta que “é praxe os editais de licitação exigirem a comprovação da capacidade 

técnico-operacional das empresas, muitas vezes solicitando a emissão da CAT em 

nome da empresa contratada, situação que apenas dificulta a participação das 

empresas nos certames”. 

 

A exigência de CAT ou atestados de capacidade operacional em 

nome da empresa, por tais motivos, vem sendo repelida pela jurisprudência do TCU, 

como se nota das seguintes decisões: 

 

Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara 

Recomendar à UFRJ 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 655/2016 – Plenário  

(...) 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;  

 

A partir de tais considerações, o Ministério Público de Contas opina 

pelo conhecimento da consulta e, no mérito, pelo oferecimento de resposta nos 

seguintes termos:  

 

Questões 1 e 2: é possível a dispensa de demonstração de 

capacidade técnico-operacional como requisito de habilitação de licitantes em 

certames cujos objetos sejam de menor complexidade, cabendo ao gestor público 

motivar de maneira explícita na fase interna do processo licitatório, com base em 

razões de ordem técnica, as exigências que serão apostas no edital de licitação para 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR IEVH.STJR.IXM4.Z75Z.I

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete da Procuradoria-Geral 

 

 

 
8 

o fim de qualificação técnica dos licitantes, demonstrando sua pertinência e 

proporcionalidade com o objeto licitado. 

 

Questão 3: não deve ser exigido CAT ou atestado de capacidade 

técnico-operacional em nome de pessoa jurídica emitido pelo CREA ou CAU, 

admitindo-se, como prova de capacidade técnico-operacional, atestados fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrados no órgão de classe em 

nome de profissionais vinculados ou não à empresa, desde que relativos a obras por 

ela executadas, além de outras exigências relacionadas às instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico necessárias para a realização do objeto da 

licitação, se pertinente e proporcional ao objeto licitado e previstas em edital.  

 

 
 

Curitiba, 30 de janeiro de 2019. 
 

 

Assinatura Digital 
 

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 


