
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
RESPOSTA:  QUESTIONAMENTO 

 
Trata-se de questionamento acerca do teor dos itens 12.3; 12.3.1; e 12.3.2 do Termo de 
Referência COSEP nº 09/2017, que dispõem: 
 

12.3. A CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove a execução de serviços, pelo prazo mínimo de 3(três) anos, de 25 (vinte e 
cinco) postos de escriturário ou auxiliar de escritório, com características semelhantes 
ao objeto desta contratação: 
12.3.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; e 
12.3.2. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos e para o 
quantitativo de postos exigidos, será aceito o somatório de atestados de períodos 
diferentes. 

 
Vaticina o inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal, que “ressalvados os casos 
especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à g arantia do cumprimento das 
obrigações ” (grifos nossos). 
 
No que importa à qualificação técnica , preceitua o inciso II, do art. 30, da Lei Federal nº 
8.666/93, que a documentação relativa à qualificação técnica limita r-se-á  a “comprovação 
de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em característ icas, 
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” (grifos nossos). 
 
Além disso, sobre a qualificação técnica dos licitantes, prevê o verbete da Súmula 263 do 
Tribunal de Contas da União que “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 cara cterísticas semelhantes, devendo 
essa exigência guardar proporção com a dimensão e a  complexidade do objeto a ser 
executado ” (grifos nossos). 
 
Na esteira do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e da Súmula/TCU 263, que se referem, 
respectivamente, à comprovação de “atividade pertinente e compatível”, bem como “serviços 
com características semelhantes“, o item 12.3 do Termo de Referência COSEP nº 09/2017, 
preceitua que o Atestado de Capacidade Técnica a ser apresentado pelos licitantes deverá ter 
conteúdo com “características semelhantes ao objeto desta contrat ação ”. 



 
Ainda, sobre o teor do presente questionamento , o Acórdão nº 553/2016, exarado pelo 
Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU (processo: 026.114/2015-1), indica que:  

 
 
“11. Todavia, como bem ressaltou a Selog, a jurisprudência desta Corte vem se firmando 
no sentido de que, nas contratações de serviços de terceirização (serviços 
contínuos prestados mediante dedicação exclusiva da  mão de obra), OS 
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DEVEM, EM REGRA, CO MPROVAR A 
HABILIDADE DA LICITANTE NA GESTÃO DE MÃO DE OBRA, a  exemplo dos 
Acórdãos 1.443/2014-TCU-Plenário e 744/2015-TCU-2ª Câmara, cabendo destacar, 
em relação a este último , o seguinte excerto: 
 
1.7. Orientações: alertar a Secretaria (...) que: 
 
1.7.1. NOS CERTAMES PARA CONTRATAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,  EM 
REGRA, OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DEVEM COM PROVAR A 
HABILIDADE DA LICITANTE EM GESTÃO DE MÃO DE OBRA, E  NÃO A APTIDÃO 
RELATIVA À ATIVIDADE A SER CONTRATADA, COMO OCORRID O NO PREGÃO 
ELETRÔNICO (...); 
 
1.7.2. nos casos excepcionais que fujam a essa regra, devem ser apresentadas as 
justificativas fundamentadas para a exigência, ainda na fase interna da licitação, nos 
termos do art. 16, inciso I, da IN 02/08 STLI; (grifei) 
 
12. A corroborar o acima exposto, julgo oportuno trazer à colação elucidativo excerto do 
voto condutor do paradigmático Acórdão 1.214/2013TCU-Plenário, verbis: 
 
110. (...) Logo, o conteúdo dos atestados de capacidade técnic a deve ser suficiente 
para garantir à Administração que o contratado terá  aptidão para executar o objeto 
pretendido . Tal aptidão pode se referir a vários aspectos. 
 
111. Nesse ponto, parece residir a principal discussão a ser enfrentada – que espécie 
de aptidão deve ser requerida para a execução de contratos de serviços de natureza 
continuada, em que esteja caracterizada cessão de mão de obra. 
 
112. As empresas que prestam serviços terceirizados, em regra, não são 
especialistas no serviço propriamente, mas na admin istração da mão de obra . É 
uma realidade de mercado à qual a Administração precisa se adaptar e adequar seus 
contratos. É cada vez mais raro firmar contratos com empresas especializadas somente 
em limpeza, ou em condução de veículos, ou em recepção. As contratadas prestam 
vários tipos de serviço, às vezes em um mesmo contr ato, de forma que adquirem 
habilidade na gestão dos funcionários que prestam o s serviços, e não na técnica 
de execução destes . 
 
113. Conquanto seja muito provável que as próprias demandas da Administração 
tenham moldado esse comportamento das empresas, debater o tema ou a aderência do 
modelo à concepção ideal da terceirização de serviços não se mostra proveitoso. 
 
114. O QUE IMPORTA É PERCEBER QUE A HABILIDADE DAS CON TRATADAS NA 
GESTÃO DA MÃO DE OBRA, NESSES CASOS, É REALMENTE MU ITO MAIS 
RELEVANTE PARA A ADMINISTRAÇÃO DO QUE A APTIDÃO TÉC NICA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE PORQUE ESTES APRES ENTAM 
NORMALMENTE POUCA COMPLEXIDADE . Ou seja, NESSES CONTRATOS, DADA 
A NATUREZA DOS SERVIÇOS, INTERESSA À ADMINISTRAÇÃO CERTIFICAR-SE 
DE QUE A CONTRATADA É CAPAZ DE RECRUTAR E MANTER PE SSOAL 
CAPACITADO E HONRAR OS COMPROMISSOS TRABALHISTAS, 
PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS . É situação muito diversa de um contrato que envolva 
complexidade técnica, como uma obra, ou de um contrato de fornecimento de bens, em 
que a capacidade pode ser medida tomando-se como referência a dimensão do objeto 
– que serve muito bem o parâmetro de 50% usualmente adotado” (grifos nossos). 

 
 
 



 
De todo exposto, prestigiando a maior competitividade possível no presente certame, 
informamos que serão aceitos Atestados de Capacidad e Técnicas nos moldes descritos 
no questionamento , desde que sejam respeitados o prazo mínimo de 3(trê s) anos na 
execução de serviços e o quantitativo de 25 (vinte e cinco) postos, conforme previsto no 
item 12.3 Termo de Referência COSEP nº 09/2017 , sendo aceito para a comprovação de 
ambos o somatório de períodos diferentes. 
 
 

 
 
 
 

Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2017. 
 
 
 
 

Sergio Augusto Villar Pinto 
Analista Técnico - matrícula SIAPE 1959124 
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