
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SEPLAG/CAF n º 001/2020 

QUESTIONAMENTO 1 

O edital exige apresentação de atestado em nome da empresa (Técnico-operacional), porém a 

resolução do CONFEA diz que o atestado pertence ao profissional, conforme descrito abaixo 

RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009. 

Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do 

profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio de anotações de 

responsabilidade técnica. 

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

dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. 

Pergunta-se: Conforme observado na resolução, é de nosso entendimento que o atestado do 

profissional será aceito para comprovação da capacitação técnica operacional exigida no edital. 

- Está correto o nosso entendimento ?

ESCLARECIMENTOS: 

O entendimento acima não está correto. O item 9.3.1.b do Edital da Concorrência Pública 

SEPLAG/CAF nº 001/2020 exige a comprovação da qualificação técnico-operacional do licitante 

e não se confunde com a comprovação da qualificação técnica-profissional, exigida no item 

9.3.2.c, esta sim que se fará mediante a apresentação da Certidão de Acervo Técnico Profissional 

– CAT expedida pelo conselho de classe competente.

A qualificação técnica se divide em técnico-operacional ou técnico-profissional. A capacidade 

técnico-operacional refere-se à capacidade operativa da empresa licitante para executar o objeto. 

A comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, nos termos do item 9.3.1.b do 

Edital da Concorrência Pública SEPLAG/CAF nº 001/2020 está limitada às parcelas de maior 

relevância, nos termos da Súmula nº 263 do TCU: 

“SÚMULA Nº 263 

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.” 



A referida Resolução-CONFEA nº 1.025/2009 dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade 

Técnica e o Acervo Técnico Profissional. A exigência contida no item 9.3.1.b do Edital 

(atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório) não 

precisa estar registrada ou averbada junto ao CREA, em razão do art. 55 da Resolução-

CONFEA nº 1.025/2009 que veda a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de 

pessoa jurídica. 

 

Para fins de comprovação da CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL, nos termos do 

item 9.3.1 do Edital, o licitante deverá comprovar já ter executado obras de características e 

complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, emitidos por entidades de direito 

público ou privado, nos seguintes termos: 

 

“9.3.1.(...) 

b) Prova de possuir no Acervo Técnico da Licitante atestado(s) de execução de obras de 
características e complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, emitidos 
por entidades de direito público ou privado.  
b.1) A comprovação de execução dos serviços mencionados poderá ser feita mediante 
apresentação de 01 (um) ou mais atestados referentes a um único ou a diversos contratos, 
com pelo menos os seguintes dados da CONTRATADA: (i) Nome (razão social), CNPJ 
e endereço completo; (ii) Denominação, descrição e finalidade dos serviços; (iii) Local 
de instalação ou de execução dos serviços; (iv) Período e prazo de realização; e (v) 
Volume dos serviços (quantidades, dimensões, etc.). 
 

Para fins de comprovação da CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL, nos termos do 

item 9.3.2 do Edital, o licitante deverá comprovar já ter executado obras de características e 

complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, emitidos por entidades de direito 

público ou privado, nos seguintes termos: 

 

“9.3.2.(...) 

c) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Concorrência, profissionais de 
nível superior detentores de atestados de responsabilidade técnica por execução de obras 
de características semelhantes, averbados pelo CREA ou CAU, acompanhados das 
respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que 
comprovem ter os profissionais executado serviços pertinentes e compatíveis com as 
parcelas de maior relevância técnica do objeto deste Edital, conforme descrito abaixo: 
 

FUNÇÃO 
FORMAÇÃO 
SUPERIOR EXPERIÊNCIA DOCUMENTOS 

 Engenheiro 
Civil/Arquitet

DEMOLIÇÃO 
DE 



RESPONSÁVEL(IS) 
TÉCNICO(S) 
PAVIMENTAÇÃO 

o PAVIMENTO 
ASFÁLTICO 

1-Registro ativo no 
Conselho de 
Classe; 

2-Atestado e 
Certidão de Acervo 
Técnico (CAT), 
conforme Lei 
8666/93. 

EXECUÇÃO DE 
PASSEIO  

SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL 

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO 
RECOMPOSIÇÃO 
VEGETAL 

Engenheiro 
Florestal/Enge

nheiro 
Agrônomo/Ar

quiteto 

PLANTIO DE 
GRAMA EM 

PLACAS 

1-Registro ativo no 
Conselho de 
Classe; 

2-Atestado e 
Certidão de Acervo 
Técnico (CAT), 
conforme Lei 
8666/93. 

 

 

 


