
 

 

  
RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 03 

 
Processo Licitatório n.º 06/2015 

 
Modalidade - Carta Convite n.º 02/2015 

 
 

Questionamento nº 03: 
 
“Prezado senhor, bom dia. Por gentileza, solicitamos esclarecimentos acerca do Edital abaixo 
discriminado; EDITAL:CARTA CONVITE Nº. 06/2015. Objeto: Constitui objeto do presente 
processo licitatório, a contratação dos serviços de arquitetura, objetivando a elaboração de 
laudo técnico de viabilidade funcional de imóvel para atender as novas instalações do 
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG, conforme detalhamento 
constante no Anexo I deste instrumento. Esclarecimentos: 1 - Em relação ao item 6.14. 
Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante mantém ou manteve 
contrato de serviços de arquitetura de maneira satisfatória e a contento, cujo objeto seja de 
natureza ou similar ao objeto da presente licitação";Para o caso de nossa empresa, há 
atestados em nome do sócio diretor e responsável técnico, no caso o arquiteto Marcus Rocha 
realizados em outros locais de trabalho. Entende-se que os atestados de capacidade técnica 
constituem acervo dos profissionais de arquitetura e engenharia e estando os mesmo 
vinculados a certa empresa, naturalmente a empresa terá capacidade técnica para executar o 
serviço a ser contratado. Pergunta: "é necessário que o atestado esteja em nome da 
LICITANTE, no caso a empresa que vai concorrer ao certame, ou os atestados podem estar 
em nome do Responsável Técnico contribuindo para?" Pelo Princípio da igualdade. O princípio 
da igualdade visa além da escolha da melhor proposta, assegurar aos interessados em 
contratar com a Administração Pública / Privada igualdade de direitos, proibindo a concessão 
de preferências e privilégios a determinados licitantes, conforme exposto por Di Pietro no 
seguinte trecho: O princípio da igualdade constitui um dos alicerces da licitação, na medida em 
que está visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, como 
também assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. Esse princípio 
que hoje está expresso no artigo 37, XXI, da Constituição, veda o estabelecimento de 
condições que implique preferência em favor de determinados licitantes em detrimento dos 
demais.[11] Ainda no que tange o princípio da igualdade, Antônio Cecílio Moreira Pires, 
destaca que: “[...] não configura inobservância à isonomia o estabelecimento de requisitos 
mínimos para a participação do interessado no certame, desde que estritamente necessários e 
observadas a razoabilidade e a proporcionalidade.” Obrigado.“ 
 
 

Resposta: 
 
No item 6 do Edital – Convite nº 02/2015 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO – 
consta que: “6.14. Apresentação de no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, 
expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante 
mantém ou manteve contrato de serviços de arquitetura, de maneira satisfatória e a contento, 
cujo objeto seja de natureza ou similar ao objeto da presente licitação;”  
 
O art. 30, da Lei 8.666/93, ao tratar das exigências habilitatórias pertinentes à capacitação 
técnica dos licitantes, estabelece a possibilidade de ser comprovada a capacidade técnica-
operacional do licitante (pertinente à empresa), bem com a capacidade técnica-profissional ( 
relativa ao profissional integrante dos quadros permanentes da empresa e indicado como 
responsável técnico pela obra ou serviço). 



 

 

Com efeito, determina o Estatuto Federal Licitatório que: 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
I – (...)  
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”. 

Mais adiante, dispõe o texto legal, no §1º do art. 30, que a  comprovação de aptidão referida 
no inc. 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.  

Subsiste, ainda, a capacidade técnico-profissional, contemplada pelo inc. I do §1º do art. 30, 
que é a “comprovação do licitante 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 (...), vedadas as exigências de quantidades mínimas 
e prazos máximos”. 

Sobressai, portanto, do texto da lei, que pode-se exigir tanto a capacidade técnica-
operacional, quanto a capacidade técnico-profissional da licitante. 

No caso o CRA-MG está a exigir, nos termos do artigo 30, do diploma legal já referenciado, a 
demonstração de aptidão da própria empresa concorrente, e não do profissional existente em 
se quadro funcional, mediante a apresentação de atestados. 

Sobre o assunto, pondera o Prof. Carlos Pinto Coelho Motta, in Eficácia nas Licitações e 
Contratos, 1994, p. 149, citando Antônio Carlos Cintra do Amaral: 

“1. Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a Administração deve, com base 
na Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua capacitação técnica, com vistas à 
‘comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação’ (art. 30,II). 

Essa, inclusive, é a inteligência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Administrativo. Licitação. Interpretação do art. 30, II e §1º, da Lei 8.666/93. 
1. Não se comete violação ao art. 30, II, da Lei .666/93, quando, em procedimento licitatório, 
exige-se a comprovação, em nome da empresa proponente, de atestados técnicos emitidos 
por operadoras de telefonia no Brasil de execução, em qualquer tempo, de serviço de 
implantação de cabos telefônicos classe “L”e “C” em período consecutivo de vinte e quatro 
meses, no volume mínimo de 60.000 HxH, devidamente certificados pela entidade profissional 
competente. 
2. ‘O exame do disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal, e sua parte final, 
referente as ‘exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações’, revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais 
oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, 
indiscriminadamente, mas sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente 
dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe’ (Adilson Dallari). 
3. Mandado de segurança denegado em primeiro e segundo graus. 
4. Recurso especial improvido” (Res. Nº 172.232-SP, rel. Min. José Delgado, DJU de 21.9.98, 
RSTJ 115/194)” (grifamos). 



 

 

 
“Administrativo. Procedimento Licitatório. Atestado Técnico. Comprovação. Autoria. 
Empresa. Legalidade. 
Quando, em procedimento licitatório, exige-se comprovação, em nome da empresa, não 
está sendo violado o art. 30, §1º, II, caput, da Lei nº 8.66/93. É de vital importância, no 
trato da coisa pública, a permanente perseguição ao binômio qualidade e eficiência, 
objetivando não só a garantir a segurança jurídica do contrato, mas também a 
consideração de certos fatores que integram a finalidade das licitações, máxime em se 
tratando daquelas de grande complexidade e de vulto financeiro tamanho que imponha 
ao administrador a elaboração de dispositivos, sempre em atenção à pedra de toque do 
ato administrativo –a lei – mas com dispositivos que busquem resguardar a 
Administração de aventureiros ou de licitantes de competência estrutural, 
administrativa e organizacional duvidosa. 
Recurso provido (Resp. nº 44.750-SP, rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª T., unânime, DJ 
de 25.9.00)” (sem grifo no original). 

Não se pode, por amor à competição, deixar de prever requisitos que sejam pertinentes e 
relevantes ao atendimento do objeto perseguido, à luz do interesse público, porque não é essa 
a ratio legis.  

No edital em questão não tem exigência infundada, dirigida exclusivamente a privilegiar alguns 
e afastar outros licitantes. 

Assim expondo, a Comissão de Licitação somente aceitará os atestados na forma solicitada no 
Edital - Convite nº 02/2015. 

 

                                                                                                                 Belo Horizonte, 28 de outubro de 2015. 
 
 
 
 

Adm. Jehu Pinto de Aguilar Filho 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA-MG 
 

 

 


