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PORTARIA Nº 1419/2018 

 

 

 

Padroniza os procedimentos para a emissão de 

atestado de capacidade técnica no âmbito da 

Câmara Municipal. 

 

 

FRANCISCO CARLOS FRECHIANI, Presidente da Câmara Municipal de 

Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: 

 

Art. 1º  Esta Portaria padroniza os procedimentos para a emissão de Atestado 

de Capacidade Técnica no âmbito da Câmara Municipal de Patos de Minas. 

 

Art. 2º  O Atestado de Capacidade Técnica é um documento emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que tem como objetivo comprovar que 

determinada empresa possui aptidão profissional e/ou operacional para a prestação de 

determinado serviço ou para o fornecimento de um bem específico, conforme previsto no 

inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, de 1993. 

Parágrafo único.   O Atestado de Capacidade Técnica poderá ser emitido em 

nome de pessoas físicas e jurídicas, podendo integrar o acervo da empresa e também do 

profissional que presta serviços em seu nome. 

 

Art. 3º  O Atestado de Capacidade Técnica poderá ser utilizado para 

comprovar a capacidade técnico-operacional (capacidade da empresa) e/ou a capacidade 

técnico-profissional (capacidade do profissional). 

 

Art. 4º São requisitos para a emissão do Atestado de Capacidade Técnica: 

I – a apresentação do pedido ao Diretor-Geral, mediante documento oficial 

da empresa interessada, assinado pelo representante legal, no qual constarão a indicação 

da razão social da contratada, do CNPJ, do número do instrumento do Contrato/Nota de 

Empenho e do modelo desejado pela requisitante, se for o caso; 

II – a conclusão do Contrato ou o transcurso de, pelo menos, 01 (um) ano do 

início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior; 

III – o encaminhamento do pedido ao Fiscal, Gestor responsável pelo 

Contrato ou ao responsável pelo recebimento dos produtos ou serviços, para que se 

manifeste formalmente sobre a concessão ou não do atestado na forma pretendida.  

IV – a manifestação do Fiscal, Gestor responsável pelo Contrato ou do 

responsável pelo recebimento dos produtos ou serviços contemplará, ainda, no que 

couber, as seguintes informações: 
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a) a modalidade de licitação utilizada ou a forma de contratação, nos casos 

de dispensa, inexigibilidade de licitação ou; 

b) o número do correspondente certame licitatório ou da dispensa ou 

inexigibilidade de licitação; 

c) o número do instrumento de Contrato/Nota de Empenho; 

d) a descrição do objeto contratado; 

e) o prazo contratual, discriminando o período de sua vigência; e 

f) o relato do Fiscal do Contrato sobre o comportamento e a atuação da 

Contratada ao longo da execução do Contrato, declarando que a prestação do serviço ou 

a entrega do bem foi realizada de forma satisfatória. 

§ 1º  Na hipótese de não atendimento ao requisito previsto no inciso II, o 

Fiscal, o Gestor responsável pelo Contrato ou o responsável pelo recebimento dos 

produtos ou serviços deverá formalizar à empresa requerente a negativa de emissão do 

Atestado, fundamentando-a na citada regra. 

§ 2º  O não atendimento ao requisito previsto no inciso II não impede que se 

avalie, no caso concreto, a pertinência de emissão de atestado referente às parcelas 

efetivamente executadas e atestadas pela área técnica, nos casos que envolvam obras e/ou 

prestação de serviços cuja contratação tenha previsto expressamente a elaboração de 

cronograma de execução 

§ 3º Em caso de aplicação de penalidades na vigência do contrato, as 

ocorrências deverão constar da manifestação do Fiscal/Gestor e do atestado. 

§ 4º Caso o procedimento de aplicação de penalidade não tenha sido 

concluído, o atestado deverá detalhar a execução contratual e as ocorrências em apuração. 

 

Art. 5º  Não há prazo limite para solicitação de atestado após o término do 

Contrato. 

 

Art. 6º  O Atestado de Capacidade Técnica será emitido pela Diretoria 

Adjunta Administrativa e assinado, conjuntamente, pelo Fiscal, Gestor responsável pelo 

Contrato ou pelo responsável pelo recebimento dos produtos ou serviços.  

§ 1º O Atestado de Capacidade Técnica somente será emitido após a 

manifestação da respectiva área técnica responsável pelo recebimento do bem e/ou pelo 

acompanhamento da prestação do serviço. 

§  2º   Nos contratos que não sejam de duração continuada, o atestado somente 

será emitido após o recebimento definitivo do objeto. 

§ 3º  Não será assinado por representante desta Câmara Municipal qualquer 

modelo de atestado redigido pela própria empresa requisitante. 
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§ 4º Uma vez emitido o Atestado de Capacidade Técnica, a empresa 

requerente será comunicada, a fim de que providencie sua retirada na Diretoria Adjunta 

Administrativa. 

§  5º  No ato de entrega, o representante da empresa protocolará uma das vias 

do Atestado de Capacidade Técnica, que será arquivada na Diretoria Adjunta 

Administrativa.  

 

Art. 7º  A emissão do Atestado de Capacidade Técnica pela Câmara 

Municipal não exime a empresa interessada de providenciar, quando for o caso, o 

atendimento às demais exigências normativas, tal como o registro do documento na 

entidade profissional competente, segundo dispõe o §1º do art. 30, da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

Art. 8º  Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Diretor-Geral da 

Câmara Municipal. 

 

Art. 9º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 10º  Publique-se e cumpra-se. 

   

Câmara Municipal de Patos de Minas, 1° de novembro de 2018. 

 

FRANCISCO CARLOS FRECHIANI 

Presidente da Câmara Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

  


