
                                                                                       

 

 

 
2º CADERNO – PERGUNTAS/RESPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 

 
CONSULTA: 
No item 11.4 do Edital letra c) solicita que seja apresentado "c) Capacidade técnico-
operacional: Atestado de capacidade técnico-operacional do licitante será realizada mediante 
apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s), em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, relativo(s) a execução do(s) 
serviços, compatível(is) em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação.”". 
 
Já no item 8 do Termo de Referência solicita que seja apresentado "Comprovação de aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos, com o objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 
de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente, 
acompanhado(s) da respectiva Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT de seu(s) 
responsável(s) técnico(s) e da empresa licitante e que correspondam aos serviços licitados, de 
maior relevância, conforme relação apresentado no Quadro I - Atestação." 
 
Desta forma, o que a Licitante deve considerar: apresentar Atestado Operacional 
acompanhado de CAT, conforme TR ou sem CAT, conforme Edital? 

 

REPOSTA: 
Conforme disposto no subitem 11.4, alienas "b" e "c" do Edital. 
 

b) Capacidade técnico-profissional: Atestado de capacidade técnico-profissional para comprovação 
de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos, com o objeto da licitação, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado(s) da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando a capacidade para executar serviços de 
MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO 75 Kva.  
  
c) Capacidade técnico-operacional: Atestado de capacidade técnico-operacional do licitante será 
realizada mediante apresentação de 1 (um) ou mais atestado(s), em nome da licitante, fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, relativo(s) a execução 
do(s) serviços, compatível(is) em características, quantidades e prazos com o objeto da presente 
licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação.”  

  
ATESTAÇÃO - Parcelas de Maior Relevância  

ITEM  SERVIÇOS  UNID.  QUANT.  

1  MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO 75 Kva:  UND  01  

 

 
Em, 23/03/2021 
COPEL 


