
DADOS DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
(RESOLUÇÃO 1025/2009)

1 – Identificação completa e legível da empresa contratante, com nº do CNPJ, 
endereço e telefone em papel timbrado ou com o carimbo do CNPJ;

2 – Nome completo e cargo do responsável pelas informações do atestado; 

3 – Nome e título dos profissionais responsáveis pelas atividades descritas no 
atestado, bem como o RNP ou número de registro no CREA-MT; 

4 – Endereço da obra ou serviço; 

5 – Período da execução da obra ou serviço (Quando houver aditivo deve ser feita 
uma ART); 

6 – Período executado da obra/serviço e o prazo contratual (no caso de serviço 
continuado parcialmente concluído) 

7 – Número do contrato, se houver; 

8 – Local e data de emissão do atestado; 

9 – Descrição das atividades referentes à obra ou serviço executado e concluído, 
compatíveis com a descrição, quantidade e unidades anotadas na(a) ART (s). 

10 – N° da ART da obra/serviço. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Razão Social Contratante, estabelecida à Av. ____________, nº ___, Bairro.____,

Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº____________, atesta para os devidos

fins que o profissional Engenheiro Civil _____________________________,

CREA/MT_____/D, prestou serviços com as seguintes características: OBJETO DO

CONTRATO, SENDO...

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG.... Nome_____________

ART Nº.......

ENDEREÇO DA OBRA: AV. ________, Bairro,_____ Cidade/MT,

PERÍODO DE EXECUÇÃO __/__/___ a __/__/___

ADITIVOS: (PRAZO E/OU VALOR QUANDO HOUVER)

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Pode citar “Planilha em anexo”). 

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e

demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos,

não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cidade - MT, ___ de___ de ____. 

____________________________________________ 

Razão Social da Empresa / Sócio proprietário / Nome 

_____________________________________________ 

Fiscal /Nome /Título Profissional e nº CREA 

Observação: Quando o papel não for timbrado, colocar o carimbo de CNP. 

Qualquer informação manuscrita no documento será considerada rasura e o 

tornará inválido para registro 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Razão Social Contratante, estabelecida à Av. ____________, nº ___, Bairro.____,

Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº____________, atesta para os devidos fins

que o profissional Engenheiro Civil _____________________________,

CREA/MT_____/D, prestou serviços com as seguintes características: OBJETO DO

CONTRATO, SENDO...

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG.... Nome____________________

ART Nº

ENDEREÇO DA OBRA AV. ________, Bairro,_____ Cidade/MT,

PERÍODO DE EXECUÇÃO __/__/___ a __/__/___

ADITIVOS: (PRAZO E/OU VALOR QUANDO HOUVER)

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS... (Pode citar “Planilha em anexo”).

Declaramos ainda, que a empresa executou todos os serviços dentro do prazo e

demais condições estabelecidas, obedecendo aos padrões de qualidade exigidos,

não havendo nada que a desabone tecnicamente ou operacionalmente.

Cidade/MT, ___ de___ de ____. 

____________________________________________ 

Razão Social da Empresa / Sócio proprietário / Nome: 

_____________________________________________ 

Fiscal /Nome /Título Profissional e nº CREA 

Observação: Quando o papel não for timbrado, colocar o carimbo de CNP. 

Qualquer informação manuscrita no documento será considerada rasura e o 

tornará inválido para registro 

Dados do atestante (contratante)

Dados de quem está sendo atestado (Profissional e/ empresa). 
Lembrando que PJ não é atestada.

NÃO enviar planilha de orçamento, somente de serviço, deve estar 
com o mesmo papel timbrado do atestado e constar assinatura do 
atestante.

Assinatura do responsável atestante.
• Empresa privada: apresentar contrato social
• Órgão público: nomeação 

(Em caso de subempreita ou subcontratos, tem que ter a anuência 
do contratante original)

Informar quando for parcial

Fiscal é profissional habilitado e comprove vínculo com atestante. 

Informações sobre a execução do serviço


