
 
 

 
 
 

Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus “José Santilli Sobrinho” 

Av. Getúlio Vargas, 1200 – Vila Nova Santana – Assis – SP – 19807-130 
Fone/Fax (18) 3302-1055  - www.fema.edu.br  

 

PROCESSO LICITATÓRIO N. º 043/2017 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 003/2017 

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 

obras e serviços de engenharia. 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao 

Edital de Licitação, que tem por objeto a Contratação de empresa 

especializada para execução de obras e serviços de engenharia, conforme 

condições e especificações contidas no instrumento convocatório e anexo, 

solicitado pela empresa KRDC CONSTRUÇÕES ENGENHARIA EIRELI - ME, 

inscrita no CNPJ 24.199.032/0001-26, cujo à íntegra do esclarecimento se 

encontra anexada aos autos do processo, com vistas franqueadas aos 

interessados. 

A solicitante apresenta pedido de esclarecimento do 

edital referente ao item 6.1.4.3, conforme segue: 

 
6.1.4.3. Comprovação da qualificação operacional, nos termos 

do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser 

realizada mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) 

competente(s), comprovando aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

É o breve relato. 

 

II - DA ADMISSIBILIDADE 
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Inicialmente, cabe apreciar o requisito de 

admissibilidade da referida solicitação. 

 

Nos termos do item 17.1 do Edital do Processo 

Licitatório n.º 043/2017 Concorrência Pública n.º 003/2017, é assegurado a 

qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, 

providências referente ao processo, no prazo estabelecido. 

 

Diante disso, o pedido em questão, foi protocolado 

no Setor de Licitações no dia 23/10/2017, às 14h11, deste modo, 

mostrando-se, com efeito tempestivo, além de preenchidos os demais 

requisitos da admissibilidade. 

 

III – DO MÉRITO 

 

Em seu questionamento, a empresa suscita dúvida 

sobre a exigência contida no item 6.1.4.3 do Edital – Qualificação Técnica, 

onde se destaca a necessidade de se apresentar comprovação da 

qualificação operacional emitidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público 

ou privado. 

 

Inicialmente cumpre esclarecer que para qualificação 

técnica, o edital de licitação exige tanto a comprovação da capacidade 

técnico-profissional, nos termos do inciso I do §1º do artigo 30 da Lei n.º 

8.666/93, quanto a comprovação da qualificação operacional, nos termos do 

inciso II do artigo 30 da ei n.º 8.666/93: 

 
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-

se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 
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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; 

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. 

§ 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: 

 

Cabe salientar que, as licitações públicas pautam-se 

num conjunto de formalidades, que devem ser observadas quando fundadas 

na legislação em vigor. Assim, desconsiderar qualquer uma delas é infringir 

a lei. 

 

Ademais a exigência em questão é estabelecida pela 

legislação em vigor, em que pese às alegações feitas pelo solicitante, não há 

como dispor de maneira diversa ao se exigir que os atestados sejam 

fornecidos por pessoa jurídica de direito publico ou privado. 

 

Assim, para que a Administração se resguarde de 

que a proposta de menor preço é vantajosa, precisa exigir, no mínimo, 
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comprovação de que a empresa possui experiência em prestar serviços do 

mesmo tipo. De outra forma, haveria o risco de contratação de empresa sem 

experiência, por preço baixo, de serviços de baixa qualidade. 

 

Nesse sentido o doutrinador Marçal Justen Filho 

ensina: 
“O conteúdo e a extensão da qualificação técnica dependem 

diretamente do objeto da licitação. Ao definir o objeto a ser 

contratado, a Administração Pública está implicitamente 

delimitando a qualificação técnica que deverão apresentar os 

eventuais interessados em participar da licitação”. 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

11ª ed. Pág 322). 

 

No tocante ao esclarecimento da empresa KRDC cabe 

ressaltar que em outras oportunidades a mesma dúvida pairou sobre 

atestado de Capacidade Técnica Operacional, sendo escoimadas todas as 

dúvidas pertinentes ao assunto. 

 

Ademais em outros certames realizados pela 

instituição, diversas empresas participantes apresentaram o Atestado de 

Capacidade Operacional com o registro no órgão competente. 

 

Assim, temos o entendimento do TCE/SP o qual 

pacificou nas Súmulas 23 e 24 as condições para qualificação técnica 

operacional e profissional. 

 

A capacidade técnico-profissional é comprovada 

mediante apresentação de CAT em nome do responsável técnico da licitante, 

nos termos da Súmula n.º 23 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
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De outro lado, a qualificação operacional é 

comprovada mediante apresentação de atestados em nome da licitante, 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrado nas entidades profissionais competentes, nos termos da Súmula 

n.º 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

Prescreve a Súmula 24 do TCE/SP:  

 
Em procedimento licitatório, é possível a exigência de 

comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso 

II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada 

mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados 

nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a 

imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de 

serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim 

consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro 

percentual que venha devida e tecnicamente justificado. 

 

O doutrinador Marçal Justen Filho no livro 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos nos ensina: 

 
“A qualificação técnica operacional consiste em qualidade 

pertinente às empresas que participam da licitação. Envolve a 

comprovação de que a empresa, como unidade jurídica e 

econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto 

era similar ao previsto para a contratação almejada pela 

Administração Pública. 

Por outro lado, utiliza-se a expressão ‘qualificação técnica 

profissional’ para indicar a existência, nos quadros 

(permanentes) de uma empresa, de profissionais cujo acervo 

técnico constasse a responsabilidade pela execução de obra 

similar àquela pretendida pela Administração. 
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(...) 

Em síntese, a qualificação técnica operacional é um requisito 

referente a empresa que pretende executar a obra ou serviço 

licitados. Já a qualificação técnica profissional é requisito 

referente às pessoas físicas que prestam serviços à empresa 

licitante (ou contratada pela Administração Pública).” 

 

Marçal Justen Filho afirma, ainda, que a única 

interpretação conforme a Constituição Federal é aquela que preconiza a 

aplicabilidade direta do art. 30, inciso II da Lei 8.666/93 permitindo a 

exigência de capacitação técnica operacional:  

 
“É relevante apurar a idoneidade do licitante e submeter sua 

participação à comprovação objetiva de atuação satisfatória 

anteriormente. Essa comprovação não pode fazer-se apenas por 

via da capacitação técnica profissional. Esse é um dos ângulos 

através do qual pode avaliar-se as condições de execução 

satisfatória do objeto licitado. Mas, em inúmeras hipóteses, 

sequer essa é a via mais adequada para tanto. Basta considerar 

todos os casos de serviços não relacionados ao exercício de 

profissões regulamentadas. Excluir a possibilidade de requisitos 

acerca de capacitação técnica operacional conduz, em termos 

gerais, a colocar em risco a execução satisfatória da futura 

contratação.” 

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

11ª ed. Pág 328). 

 

A título de ilustração trazemos alguns exemplos: 

 

Tribunal de Justiça do RS: 

 
Sustenta o apelante que contando em seus quadros com 

profissional com experiência nesta atividade está comprovada 

sua qualificação técnica. Sem razão. É que a aptidão técnica 
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compreende não apenas a aptidão dos profissionais, mas 

também da empresa. É a distinção feita entre capacitação 

técnico-profissional e capacitação técnico-operacional. (ApCv nº 

70003764982 Apelante: Edimaco Projetos e Serviços Apelado: 

Município de Canoas Relatora: Des. Maria Isabel de Azevedo 

Souza). 

 

Tribunal de Justiça de MG: 

 
É legal a exigência concomitante de qualificação técnica 

operacional (que diz respeito à empresa licitante) e qualificação 

técnica profissional (que diz respeito a seu responsável técnico). 

(AgICv nº 1.0701.10.012320-0/001 Agravante: Centro 

Operacional de Desenv. e Saneam. de Uberaba – Codau 

Agravada: Asbylt Engenharia Ltda. Autoridade Coatora: Pres. 

Centro Operacional de Desenv. e Saneam. de Uberaba, Pres. 

Comis. Especial Licit. Codau Relator: Exmº Sr. Des. Bitencourt 

Marcondes). 

 

Superior Tribunal de Justiça: 

 
Administrativo. Licitação. Exigência do edital. Capacitação 

técnica do licitante. Possibilidade. Art. 30, II, da Lei nº 

8.666/93. A exigência, no edital, de comprovação de 

capacitação técnico-operacional não fere o caráter de 

competição do certame licitatório. (REsp. nº 155.861–SP 

Recorrentes: Telecomunicações de São Paulo S.A. – Telesp e 

outro Recorrido: Sinetel Sinalização Eletrônica e 

Telecomunicações Ltda. Relator: Min. Humberto Gomes de 

Barros) 

 

IV – CONCLUSÃO 

 

Assim, exige-se que o atestado de capacidade 
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técnica operacional, seja emitida por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, no qual constará a contratante, a empresa contratada, local da 

prestação de serviços, período de execução, os elementos quantitativos e 

qualitativos e os responsáveis técnicos, seja devidamente registrado no 

CREA. 

 

Dê ciência ao peticionante do conteúdo deste 

expediente, com a publicação do mesmo no site da FEMA e continuidade dos 

trâmites relativos ao procedimento licitatório. 

 

 

Assis, 06 de novembro de 2017. 

 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Maria Salete Porto Steiger Elias 

Presidenta da Comissão Permanente de Licitações 


