
 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atesto que a empresa [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CANDIDATA], inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º [xx.xxx.xxx/xxxx-xx], prestou o(s) serviço(s) de [especificar a natureza do serviço, se consultoria 

ou instrutoria] à empresa [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CLIENTE], inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 

[xx.xxx.xxx/xxxx-xx], neste ato por mim representada, no período de [colocar data/mês/ano de início 

e fim da execução] 

A referida empresa foi contratada para realizar o serviço de [Título do serviço executado]  que 

compreendeu as seguintes atividades: [inserir síntese do trabalho com uma breve descrição dos 

serviços executados]. 

A carga horária total do serviço foi de [quantidade total de horas] horas e os resultados obtidos 

por meio desse trabalho foram [descrever de forma sucinta os resultados alcançados]. 

Dessa forma, atestamos, para os devidos fins, o atendimento pleno do objeto contratado e a 

satisfação com o serviço prestado à nossa empresa. 

 

[Cidade-UF], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

_____________________________________ 
[Nome completo do representante] 

[Cargo] 
Contato: [telefone/celular] 

 

OBSERVAÇÃO: O documento deve ser impresso em papel timbrado da empresa cliente e entregue em 
via original ou cópia autenticada. 
  



 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atesto que a empresa [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CANDIDATA], inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º [xx.xxx.xxx/xxxx-xx], prestou serviço à empresa [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CLIENTE], inscrito 

no CNPJ/MF sob o n.º [xx.xxx.xxx/xxxx-xx], neste ato por mim representada. 

A referida empresa foi contratada para realizar o serviço de [Título do serviço executado]  que 

compreendeu ações de consultoria e instrutoria conforme descrições abaixo:  

O serviço de consultoria teve carga horária total de [quantidade de horas de consultoria] horas, 

realizada no período de [colocar data/mês/ano de início e fim da execução da consultoria] e 

compreendeu [inserir síntese do trabalho com uma breve descrição dos serviços executados]. 

No que se refere à instrutoria, a carga horária foi de [quantidade de horas de instrutoria] horas, 

no período de [colocar data/mês/ano de início e fim da execução da instrutoria], sendo que o serviço 

abrangeu [inserir síntese do trabalho com uma breve descrição dos serviços executados]. 

Os resultados obtidos por meio desses trabalhos foram [descrever de forma sucinta os 

resultados alcançados]. 

Dessa forma, atestamos, para os devidos fins, o atendimento pleno do objeto contratado e a 

satisfação com os serviços prestados à nossa empresa. 

 

[Cidade-UF], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

_____________________________________ 
[Nome completo do representante] 

[Cargo] 
Contato: [telefone/celular] 

 
OBSERVAÇÃO: O documento deve ser impresso em papel timbrado da empresa cliente e entregue em 
via original ou cópia autenticada. 
 


