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Pergunta 01)  
Sobre a LICITAÇÃO LI.EPE.003/2021 - EDITAL DE LICITAÇÃO EPE CONSULTORIA PARA 
MODELAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS PARA 
MITIGAÇÃO E ADPTAÇÃO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 
7.13. A equipe responsável pela execução do serviço deverá contar com profissionais que 
atendam às seguintes exigências: 
 
7.13.2. Profissional de nível superior com experiência na Linguagem R; conjunto de bibliotecas ; 
criação de pacotes na linguagem R com as bibliotecas , incluindo a criação de testes automáticos 
com a biblioteca ; modelagem dimensional de dados; e conhecimentos de webscrapping com 
uso de linguagem R, usando, por exemplo, as bibliotecas , , , etc.  
 
7.15.4. Para o item 7.13.2 a comprovação de experiência por meio de certidões/atestados, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou a disponibilização de 
repositórios de código em serviços como GitHub ou equivalentes. 
 
Gostaríamos de fazer a pergunta a seguir;  
 
PERGUNTA - Será aceita como comprovação de qualificação exigida no item 7.15.4,  declaração 
da licitante atestando que seu funcionário aplicou a metodologia discriminada no item 7.13.2 em 
Projetos por ela executada, acompanhada de atestado, certidões, termos de encerramento ou 
declaração de serviço prestado da realização do mesmo?  
 
 
Resposta 01)  
 

 
Sabemos haver dois tipos distintos de atestado de capacidade técnica para fins de habilitação 
em processos licitatórios (art. 58 da Lei nº 13.303/2016): (i) a Capacidade técnico-operacional, 
que diz respeito à empresa licitante (art. 30, § 1º do RLC/EPE), que no caso deve ser atestada 
por outra pessoa jurídica de direito público ou privado (não pode ser uma "auto declaração"); e 
(ii) a CAT – Certidão de Acervo Técnico ou equivalente (art. 30, § 2º do RLC/EPE), que diz 
respeito ao respectivo profissional que irá desempenhar os serviços propriamente ditos.  
 
Sobre o tema, citamos os acórdãos 1849/2019 e 3094/2020 do TCU, que deixam claro que a 
CAT diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas licitantes (e não às pessoas 
jurídicas em si): 
 
Acórdão 1849/2019: Plenário, Relator: Raimundo Carreiro. É irregular a exigência de que a 
atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de certame licitatório seja 
registrada ou averbada junto ao CREA, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 
veda a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica. A exigência 
de atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve ser limitada à 
capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas empresas 
licitantes. 
 



Acórdão 3094/2020: Plenário, relator: Augusto Sherman. É irregular a exigência de que o 
atestado de capacidade técnico-operacional de empresa participante de licitação seja registrado 
ou averbado no CREA (art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009) , cabendo tal exigência apenas 
para fins de qualificação técnico-profissional. Podem, no entanto, ser solicitadas as certidões de 
acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) 
emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos profissionais vinculados aos atestados, 
como forma de conferir autenticidade e veracidade às informações constantes nos documentos 
emitidos em nome das licitantes. 
 
Sendo assim, a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica (art. 30, II do RLC/EPE) 
é representada pelo conjunto dos acervos técnicos (CATs) dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico, sendo que a a CAT constituirá prova da capacidade técnico-profissional da 
pessoa jurídica somente se o profissional estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro 
técnico (§ 5º do art. 30 do RLC/EPE). 
 
No caso em tela, o que o Item 7.13.2 do Edital está exigindo é que a pessoa jurídica a ser 
contratada designe um profissional de nível superior com experiência comprovada no uso da 
"Linguagem R" para desempenhar o objeto do contrato. Cabe ressaltar que o caso em tela não 
compreende um serviço de engenharia (pois aí ser necessário uma Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) do respectivo profissional, demonstrando a execução de serviços compatíveis por meio 
de Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs registradas no Crea). 
 
Portanto, entendemos que a declaração da licitante de que seu funcionário aplicou a metodologia 
discriminada no item 7.13.2 do Edital somente será suficiente para comprovar a capacidade 
técnica se vier acompanhada de comprovação documental idônea (Certidão de Acervo Técnico 
ou equivalente) de que o profissional "executou obra ou serviço de características semelhantes 
às do objeto da licitação" (de forma a cumprir com o disposto no § 2º do art. 30 do RLC/EPE) - 
ainda que tais serviços tenham sido prestados à própria licitante. 
 
 


