
FEMA _ FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS/SP 

COMISSÃO DE LICITAÇOES 

r~vIDO DE ESCLARECIMENTO 

-

A empresa KRDC CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI - ME, estabelecida a Rua José Bezzera de 

Lima, n.0 1.171, Bairro Planalto, na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ n.o 24.199.032/0001· 

26, neste ato representado pelo seu proprietário, Sr. Aparecido Bueno Coelho, inscrito na carteira de identidade n.o 

16.111.423 SSP/SP, no uso de suas atribuições legais, vem através SOLICITAR, esclarecido do item do edital 

6.1.4.3. Comprovação do qualificação operacional 1 nos termos do inciso 111 do artigo 30 do Lei Federal n9 

8.666/931 a ser realizada mediante apresentação de atestado(s} fomecido(s} por pessoa(s} jurídica(s} de direito 

público ou privado 1 devidamente registrado(s} na(s} entidade(s} projiSSional(is} competente(s}1 comprovando 

aptidão paro desempenho de atividade pertinente e compatível em característicasl quantidades e prazos com o 

objeto da licitação. 

Após consultar a entidade que emite tal documento contatamos que; 

De qualquer forma, sobre o cerne do assunto, a Lei 8.666/93 estabelece que: 

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

I - registro ou inscrição na entidade prof'lSSional competente; 

\I _ 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; 

111 _ 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. 

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso 11 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, 
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-
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as 

exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

11 - (Vetado). 

a) (Vetado). 

b) (Vetado). 

§ 22 As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas 

no instrumento convocatório. 

§ 32 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. 

§ 4º 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. 

§ 5º 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. 

§ 62 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, vedada as exigências de propriedade e de 

localização prévia. 

§ 7° (Vetado). 

I - (Vetado). 

11 - (Vetado). 

§ 82 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 à análise 

dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 92 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 § 12 deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. 

§ 11. (Vetado). 

§ 12. (Vetado). 

Sendo assim, entendo que de acordo com o § 1° do dispositivo legal acima reproduzido, o registro do atestado na entidade 

profissional competente é obrigatório. 

Todavia, ocorre que atualmente há posicionamento conflitante sendo disseminado, no seguinte sentido: 
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Em se tratando de serviços que envolvam parcelas afetas à engenharia, será indispensável que tanto a pessoa jurídica como o 

responsável técnico sejam registrados perante o CREA (veja-se o art. 15 da lei nO 5.194/6). 

Sendo assim, é indispensável a exigência de comprovação do registro de tais pessoas perante o CREA, nos termos em que autoriza 

o art. 30, I, da lei de Licitações. 

Contudo, no que tange aos atestados, somente aqueles referentes à qualificação técnico-profissional devem ser registrados no 

CREA conforme se depreende do Manual de Procedimentos Operacionais: 

"1. Do atestado 

o atestado é a declaração fornecida pelo contratante da obra ou serviço, pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado, que atesta a execução de obra ou a prestação de serviço e identifica seus elementos quantitativos e 
qualitativos, o local e o período de execução, os responsáveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas 

executadas. 

1.1. É facultado ao profissional requerer o registro de atestado fornecido por pessoa física ou jurídica de direito público ou 
privado contratante com o objetivo de fazer prova de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos. 

( ... ) 

1.3. Recomendação 

Esclarecer às comissões de licitação, aos profissionais e às empresas que: 

_ o atestado registrado no Crea constituirá prova da capacidade técnico-profissional para qualquer pessoa jurídica 

desde que o profissional citado na CAT: 

(, .. ) 
_ o Crea não emitirá CATem nome da pessoa jurídica contratada para prova de capacidade técnico-operacional por 

fa1ta de dispositivo legal que o autorize a fazê-lo. 

1.4. Fundamentação: 

1.4.1. Da caracterização do atestado como documento técnico 

o procedimento para o registro do atestado no (rea passou a ser regulamentado em atenção ao art. 30, § 1°, da lei nO 8.666, de 
1993, que objetiva comprovar a capacidade técnico-prorlSsional das empresas em processos licitatórios. 

Apesar do argumento de que a lei de Licitações define a emissão do atestado como um ato declaratório do contratante, a análise 
conjunta do art. 30 da lei nO 8.666, de 1993, com os arts. 13 e 14 da lei nO 5.194, de 1966, obriga que os elementos quantitativos 
e qualitativos relativos à obra ou serviço realizado sejam declarados por profissional habilitado, uma vez que o leigo não 

possui conhecimento técnico para fazê-lo. 

Em razão do grau cada vez maior de especificidade dos dados constantes dos atestados, visando subsidiar as análises de 
compatibilidade de características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, esta declaração técnica passou a ser de extrema 
importância para a salvaguarda dos interesses sociais, uma vez que evita a certificação pelo (rea de documentos cujos dados 
podem não condizer com a realidade e, por conseguinte, dificulta a participação no certame de empresas que não atendem aos 

critérios de capacitação técnico-profissional: 

Dizer que somente os atestados referentes à qualificação técnico-profissional devem ser registrados perante o CREA significa que 

aqueles relativos à qualificação técnico-operacional não precisam ser registrados nessa entidade. 
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Nem poderia ser diferente, uma vez que os atestados de qualificação técnico-operacional visam a comprovar, segundo Marçal 

Justen Filho, que "a empresa, como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ac 

previsto para a contratação almejada pela Administração Pública." (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 421) 

Como a atuação das pessoas jurídicas depende da presença de profissionais habilitados, os quais são indicados como responsáveis 

técnicos pela execução das obras e serviços de engenharia, tem-se como razoável e pertinente que a exigência do registro dos 

atestados junto ao CREA se restrinja à qualificação técnico-profissional. Assim, os atestados referentes à qualificação técnico

operacional, como visam apenas a demonstrar que a pessoa jurídica já atuou em objeto semelhante ao pretendido pela 

Administração, basta a sua apresentação, sendo dispensável o seu registro perante o CREA. 

Ao que tudo indica, valendo-se justamente dessa interpretação, o TCU exarou o Acórdão nO 128/2012 - 2a Câmara, no seguinte 

sentido: 

"1.7. 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 7.5.2 do Capítulo 111 do 

Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da Resolução CONFEA nO 7.025/2009, aprovado pela Decisão 

Normativa CONFEA nO 085/2077." (Destacamos.) 

Então, quando o objeto pretendido pela Administração conjugar parcelas afetas à engenharia, será indispensável o seu registro e 

habilitação, bem como do profissional, responsável perante o CREA. 

Nesse caso, será possível a exigência de atestados de qualificação técnico-profissional devidamente reqistrado naquela entidade. 

Contudo, para a qualificação técnico-operacional, seguindo o entendimento exposto pelo CONFEA em seu Manual de 

~rocedimentos Operacionais e pelo TCU no citado Acórdão, não será possível exigir o registro do atestado junto ao CREA. 

"MESMO PERMANECENDO TAL DUVIDA. DE ONDE O ITEM DO EDffAL AMPARAVA TAL INTERPRETACÃO. 

~';i.iCITAMOS MAIORES ESCLARECIMENTOS AO CREA/SP QUE NOS EMITIU OFICIO SOB NUMERO 0432/201.7-

ATA/DSMS, INCLUSIVE JÁ PROTOCOLOLADO JUNTOA A ESTA INSTffUIÇÃO" (em anexo). 

Por ser expressão da verdade, assina o presente. 

~ ......... "...-c ..... O BUENO COELHO 

PROPRIETÁRIO 

/ ~ 

Araçatuba, 23 de outubro 2.017. 
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