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Parecer Jurídico 

De: Assessoria Jurídica 

Para: (Att. Diretor Executivo - Diretoria Executiva da Fundação 

Educacional do Município de Assis - FEMA) 

Tomada de Preços: 01/2017 

Assunto: Recurso julgamento de Habilitação 

DOS FATOS 

Apresenta-se para parecer expediente datado 

17 de agosto de 2017, da Diretoria Executiva da Fundação 

Educacional do Município de Assis, para analise e emissão de parecer 

jurídico aos Recursos interpostos em face do julgamento de 

Habilitação - Tomada de Preços001j2017. 

1 - Recurso da Licitante KRDC 

Recorre de sua inabilitação no certame, em 

razão da não comprovação de qualificação técnica operacional. 
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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 § lOdo 

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. 

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. 

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 registrados nas entidades profissionais 

competentes, nos termos da Súmula n. o 24 do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. 

A recorrente apresentou atestado não 

registrado no CREA, que não pode ser considerado para fins da 

qualificação técnica pela falta de registro. 

Prescreve a Súmula 24 do TCE/SP: Em 

procedimento licita tório, é possível a exigência de comprovação da 

qualificação operacional, nos termos do inciso lI, 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 quanti 
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razoáveis, assim consideradas 50 010 a 60% da execução pretendida, 

ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado. 

Ademais, a licitante ainda alega que a certidão 

de acervo técnico emitida em nome do profissional seria suficiente 

para comprovara qualificação técnica da empresa licitante, o que não 

condiz com a realidade. 

, Isso porque como já mencionado acima, é 

necessária a comprovação tanto que o profissional já participou de 

obra com objeto semelhante ao licitado, quanto que a empresa 

licitante já tenha executado obra com tais características. 

Logo, a licitante deixou de comprovar 

qualificação técnica operacional, não merecendo habilitação no 

certame. 

exemplos: 

A título de ilustração trazemos alguns 

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 compreende não apenas a 

aptidão dos profissionais, mas também da 

empresa. É a distinção feita entre capacita 

técnico-profissional e capacitação téc 
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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 

Uberaba 

de Desenv. e Saneamo de 

Codau Agravada: Asbylt 

Engenharia Ltda. Autoridade Coatora: Preso 

Centro Operacional de Desenv. e Saneamo de 

Uberaba, Preso Comis. Especial Licit. Codau 

Relator: Exm o 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 licita tório. (REsp. ° 
155.861-SP Recorrentes: 
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de São Paulo S.A. - Telesp e outro Recorrido: 

Sinetel Sinalização Eletrônica e 

Telecomunicações Ltda. Relator: Min. 

Humberto Gomes de Barros) 

Portanto, o recurso não merece deferimento. 

2 - Recurso da Licitante CAROLINA 

2.1 - Contra a licitante Silva e Cyrino 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que a alteração do capital social da empresa, que ocorreu após a 

expedição da Certidão de Registro no Crea, acarreta a invalidação da 

referida certidão. 

o artigo 30, inciso I da Lei 8.666/93 exige 

para a habilitação a comprovação do registro da licitante na entidade 

profissional competente, no caso, CREA. 

Independente da posterior alteração do capital 

social da empresa, inegável que pela documentação apresentada nos 

autos se constata que a licitante possui registro no CREA/SP. Logo, 

de qualquer forma a exigência do referido dispositivo legal está 

cumprida. 

Ademais, quanto a menção constante da 

certidão, vale ressaltar que a elevação do capital social não é uma 

alteração substancial que prejudique o registro da empresa. Caso 
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diferente ocorreria, por exemplo, se a empresa alterasse seu objeto 

social e excluísse sua atuação na área da engenharia. 

Logo, inexistindo qualquer dúvida de que a 
licitante se encontra registrada no CREA, o recurso não merece 

deferimento. 

2.2 - Contra a licitante Colinaz 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que a mesma deixou de apresentar declaração de inexistência de fato 

impeditivo à sua habilitação. 

Ocorre que, nos termos do item 6.1.7.1 do 

edital, a não apresentação da referida declaração seria entendida 

como como manifestação tácita de inexistência de fato que possa 

inabilitá-Ia. 

Logo, a apresentação da referida declaração 

não é obrigatória, e, o recurso não merece prosperar. 

2.3 - Contra a licitante Hidroar 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que a mesma deixou de apresentar declaração de inexistência de fato 

impeditivo à sua habilitação. 

Ocorre que, nos termos do item 6.1.7.1 do 

edital, a não apresentação da referida declaração seria 
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como como manifestação tácita de inexistência de fato que possa 

inabilitá-Ia. 

Logo, a apresentação da referida declaração 

não é obrigatória, e, o recurso não merece prosperar. 

2.4 - Contra a licitante EMR 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que a mesma deixou de apresentar declaração de inexistência de fato 

impeditivo à sua habilitação. 

Ocorre que, nos termos do item 6.1. 7.1 do 

edital, a não apresentação da referida declaração seria entendida 

como 'como manifestação tácita de inexistência de fato que possa 

inabilitá-Ia. 

Logo, a apresentação da referida declaração 

não é obrigatória, e, o recurso não merece prosperar. 

2.5 - Contra a licitante PVR 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que a mesma deixou de apresentar declaração de inexistência de fato 

impeditivo à sua habilitação. 

Ocorre que, nos termos do item 6.1.7.1 do 

edital, a não apresentação da referida declaração seria entendida 

como como manifestação tácita de inexistência de fato qf(e p ssa ~ 
-- J 

inabilitá-Ia., ( b 
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Requer ainda a inabilitação da recorrida em 

virtude da não apresentação de CRC - Certificado de Registro 

Cadastral. 

Ocorre que o item 6.1.7.1 do edital prescreve 

que para as licitantes que não forem cadastradas, poderiam 

apresentar a documentação completa na licitação, deixando de 

apresentar o CRC, o que foi feito pela licitante. 

Aiegou ainda a recorrente que a licitante não 

teria comprovado sua ql.Jalificação técnica operacional. 

Ocorre que a licitante apresentou acervos 

distintos, um em nome da empresa licitante, comprovando a 

qualificação operacional, e, outro em nome de seu responsável 

técnico (enquanto trabalhava para outra empresa), comprovando a 

qualificação profissional do mesmo. Os dois acervos são compatíveis 

com a obra licitada, conforme já atestado pelo setor técnico. 

Portanto, a licitante comprovou sua qualificação técnica nos termos 

das súmulas 23 e 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Logo, o recurso não merece prosperar. 

2.6 - Contra a licitante OBRACRI 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que nos acervos técnicos está evidenciado que a empresa que 

contratou a obra e emitiu o atestado é a mesma que executou 

Em outras palavras, a recorrida OBRACRI teria executado u 
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para ela mesma, e, emitiu um atestado de capacidade técnica para 

ela própria e posteriormente levou o mesmo a registro no CREA. 

Tal fato faria com que os atestados não 

pudessem ser considerados para fins da habilitação na licitaçao, o 
" 

que causaria o não atendimento da qualificação técnica operacional e 

da capacitação técnica profissional. 

o fato, que havia passado desapercebido pela 

Comissão, realmente merece ser avaliado com maior cautela. 

Caso idêntico já foi objeto de análise por parte 

do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC-

003.233/2004-9 - Plenário, em que uma empresa chamada Life 

Climatização Ltda., foi habilitada em um certame licitatório mesmo 

tendo apresentado atestado de capacidade técnica emitido por ela 

mesma, e registrado na entidade profissional competente. 

No caso em pauta, cujo acórdão integral 

segue anexo, foi determinada a inabilitação da licitante, em virtude 

da conclusão de que o atestado emitido por ela mesma não contém a 

certeza necessária para que o mesmo seja considerado como válido 

para fins de habilitação em processo licitatório. 

Seguindo o mesmo entendimento, temos que 

os atestados expedidos pela própria empresa, de que teria executado 

uma obra para ela mesma, não atende a finalidade que se busca para 

a qualificação técnica exigida nas licitações públicas. 

Avenida Getúlio Vargas, 1200 - Vila Nova Santana - Assis/SP - CEP: 19807-130 
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Isso porque o atestado de capacidade técnica 

tem como objetivo verificar a real impressão do destinatário da obra, 

de que a mesma fora executada nos termos contratados, ou seja, de 

que após executada e recebida a obra não há nada que desabone a 

empresa contratada. 

Ocorre que, sendo a empresa executora da 

obra, a contratante, proprietária e usuária final da referida obra, não 

se pode afirmar com a certeza necessária que a mesma deixaria de 

expedir o atestado 'para si mesma, ou faria qualquer ressalva no 

documento, se fosse o· caso. Logo, não há nos autos, manifestação de 

uma terceira pessoa, vale dizer, uma outra pessoa jurídica de direito 

público ou privado, como preconizado no §10 do artigo 30 da Lei 

8.666/93. 

Destarte, opinamos pelo deferimento parcial 

do recurso, e inabilitação da licitante OBRACRI, por não comprovação 

da qualificação técnica profissional e operacional, nos termos dos 

itens 6.1.4.3 e 6.1.4.5 do edital. 

3 - Recurso da Licitante ODAIR 

3.1 - Contra a licitante Silva e Cyrino 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que a alteração do capital social da empresa, que ocorreu após a 

expedição da Certidão de Registro no Crea, acarreta a invalidação da 

referida certidão. 
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o artigo 3D, inciso I da Lei 8.666/93 exige 

para a habJlitação a comprovação do registro da licitante na entidade 

profissional competente, no caso, CREA. 

Independente da posterior alteração do capital 

social da empresa, inegável que pela documentação apresentada nos 

autos se constata que a licitante possui registro no CREA/SP. Logo, 

de qualquer forma a exigência do referido dispositivo legal está 

cumprida. 

Ademais, quanto a menção constante da 

certidão, vale ressaltar que a elevação do capital social não é uma 

alteração substancial que prejudique o registro da empresa. Caso 

diferente ocorreria, por exemplo, se a empresa alterasse seu objeto 

social e excluísse sua atuação na área da engenharia. 

Logo, inexistindo qualquer dúvida de que a 

licitante se encontra registrada no CREA, o recurso não merece 

deferimento. 

3.2 - Contra a licitante Colinaz 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que a mesma deixou de apresentar declaração de inexistência de fato 

impeditivo à sua habilitação. 

Ocorre que, nos termos do item 6.1.7.1 do 

edital, a não apresentação da referida declaração seria entendida 

como como manifestação tácita de inexistência de fato quel1sa ' 

inabilitá-Ia. r-~\ J 

I 

\ ( 11 ) ; 
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( Logo, a apresentação da referida declaração 

não é obrigatória, e, o recurso não merece prosperar. 

3.3 - Contra a licitante Hidroar 

Requer a inabilitação da recorrida em virtude 

da não apresentação de CRC - Certificado de Registro Cadastral. 

Ocorre que o item 6.1. 7.1 do edital prescreve 

que para as licitantes que não forem cadastradas, poderiam 

apresentar a documentação completa na licitação, deixando de 

apresentar o CRC, o que foi feito pela licitante. 

Logo, o recurso não merece prosperar. 

3.4 - Contra a licitante EMR 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que a mesma deixou de apresentar declaração de inexistência de fato 

impeditivo à sua habilitação. 

Ocorre que, nos termos do item 6.1.7.1 do 

edital, a não apresentação da referida declaração seria entendida 

como como manifestação tácita de inexistência de fato que possa 

inabilitá-Ia. 

Logo, a apresentação da referida declaração 

não é obrigatória, e, o recurso não merece prosperar. 
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3.5 - Contra a licitante PVR 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que a mesma deixou de apresentar declaração de inexistência de fato 

impeditivo à sua habilitação. 

Ocorre que, nos termos do item 6.1.7.1 do 

edital, a não apresentação da referida declaração seria entendida 

como como manifestação tácita de inexistência de fato que possa 

inabilitá-Ia. 

Alegou ainda a recorrente que a licitante não 

teria comprovado sua qualificação técnica operacional. 

Ocorre que a licitante apresentou acervos 

distintos, um em nome da empresa licitante, comprovando a 

qualificação operacional, e, outro em nome de seu responsável 

técnico (enquanto trabalhava para outra empresa), comprovando a 

qualificação profissional do mesmo. Os dois acervos são compatíveis 

com a obra licitada, conforme já atestado pelo setor técnico. 

Portanto, a licitante comprovou sua qualificação técnica nos termos 

das súmulas 23 e 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Logo, o recurso não merece prosperar. 

3.6 - Contra a licitante OBRACRI 

Requer a inabilitação da recorrida, alegando 

que nos acervos técnicos está evidenciado que a empresa 

contratou a obra e emitiu o atestado é a mesma que executou o 

~,~ 13 ) / 
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Em outras palavras, a recorrida OBRACRI teria executado uma obra 
( 

para ela mesma, e, emitiu um atestado de capacidade técnica para 

ela própria e posteriormente levou o mesmo a registro no CREA. 

Tal fato faria com que os atestados não 

pudessem ser considerados para fins da habilitação na licitação, o 

que causaria o não atendimento da qualificação técnica operacional e 

da capacitação técnica profissional. 

o fato, que havia passado desapercebido pela 

Comissão, realmente 'merece ser avaliado com maior cautela. 

Caso idêntico já foi objeto de análise por parte 

do Tribunal de Contas da União, nos autos do Processo TC-

003.233/2004-9 - Plenário, em que uma empresa chamada Life 

Climatização Ltda., foi habilitada em um certame licitatório mesmo 

tendo apresentado atestado de capacidade técnica emitido por ela 

mesma, e registrado na entidade profissional competente. 

No caso em pautá, cujo acórdão integral 

segue anexo, foi determinada a inabilitação da licitante, em virtude 

da conclusão de que o atestado emitido por ela mesma não contém a 

certeza necessária para que o mesmo seja considerado como válido 

para fins de habilitação em processo licitatório. 

Seguindo o mesmo entendimento, temos "que 

os atestados expedidos pela própria empresa, de que·teria executado 

uma obra para ela mesma, não atende a finalidade que se busca para 
" 

a qualificação técnica exigida nas licitações públicas. .;?__ _ . 
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Isso porque o atestado de capacidade técnica 

tem como objetivo verificar a real impressão do destinatário da obra, 

de que a mesma fora executada nos termos contratados, ou seja, de 

que após executada e recebida a obra não há nada que desabone a 

empresa contratada. 

Ocorre que, sendo a empresa executora da 

obra, a contratante, proprietária e usuária final da referida obra, não 

se pode afirmar com a certeza necessária que a mesma deixaria de 

expedir o atestado· para si mesma, ou faria qualquer ressalva no 

documento, se fosse o caso. Logo, não há nos autos, manifestação de 

uma terceira pessoa, vale dizer, uma outra pessoa jurídica de direito 

público ou privado, como preconizado no §10 do artigo 30 da Lei 

8.666/93. 

Destarte, opinamos pelo deferimento parcial 

do recurso, e inabilitação da licitante OBRACRI, por não comprovação 

da qualificação técnica profissional e operacional, nos termos dos 

itens 6.1.4.3 e 6.1.4.5 do edital. 

Este, salvo melhor juízo, é o nosso parecer, 

lembrando que, o mesmo, expressa as opiniões particulares e 

pessoais do subscritor, não estando, portanto, esta Diretoria 

Executiva a ele vinculado. 

É o parecer. (' 
"-5---::-".SP. 21 de ago,kt de 2017 
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