
 

 

 

Imbituba, 16 de novembro de 2017. 

 

Esclarecimentos ao Edital 055/2017 

 

 

Em resposta aos questionamentos recebidos acerca da qualificação técnica do processo 

licitatório nº 055/2017, “Contratação de empresa para execução do projeto da mobilização de 

subestação abrigada rebaixadora de energia de média tensão”, a equipe técnica do Porto de Imbituba 

vem se manifestar através das seguintes ponderações:    

 

I. Os itens 4.2.4, II, “b” e “d” do Edital 055/2017 trazem as seguintes exigências para a 

qualificação técnica: 

“4.2.4 II. Comprovação de aptidão da empresa licitante: a comprovação de aptidão 

da empresa será feita por atestado(s)/certificado(s) fornecido(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, onde conste que a empresa licitante 

executou ou esteja executando serviço(s) de natureza e vulto compatíveis com o 

objeto desta contratação, e que façam explícita referência pelo menos às parcelas 

de maior relevância técnica e valor significativo do certame, com as seguintes 

características:   

b) Instalação elétrica em alta tensão (grifo nosso) para fins industriais ou para fins 

residenciais/comerciais com potência igual ou superior a 150 kVA; 

(...) 

d) Instalação/execução de ramal de entrada de energia em alta tensão (grifo nosso), 

com potência igual ou superior a 150 kVA;” 

 

II. Todavia, dependendo da natureza das normatizações e registros regulamentados pelas 

entidades competentes, existem divergências sobre o enquadramento de determinada 

diferença de potencial elétrico quanto alta ou média tensão. Exemplos de tais diferenças 

podem ser encontrados na Norma Regulamentadora 10 (do Ministério do Trabalho), na 

Resolução Normativa ANEEL nº 414 (da Agência Nacional de Energia Elétrica) e nas 

disposições do sistema do CREA-SC;  

 



 

 

III. Para dirimir tal questão, sem o prejuízo das demais exigências e qualidade esperada, serão 

aceitos atestados para a comprovação de aptidão técnica dos itens 4.2.4, II, “b” e “d” com 

menção à alta e/ou média tensão, mantidas as demais características pretendidas. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Luiz Gustavo Piucco 

Analista de Infraestrutura – Engenharia Elétrica 

SCPar Porto de Imbituba S.A 

 

 

 


