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ANTONIO JOSÉ BEFFA, ANTONIO JOSÉ BEFFA, ANTONIO JOSÉ BEFFA, ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, 

ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, estabelece critérios e 

procedimentos para emissão de atestados de capacidade técnica em observância ao 

constante do art. 30, II, da Lei n.° 8.666/93, resolve, 

    

Resolve:Resolve:Resolve:Resolve:    
 

Art. 1ºArt. 1ºArt. 1ºArt. 1º - A emissão e o recebimento de atestados de capacidade técnica, no 

âmbito deste Município, observarão os critérios e os procedimento estabelecidos nesta 

Portaria. 

Art. 2°Art. 2°Art. 2°Art. 2°    ---- A solicitação de emissão de atestado de capacidade técnica será 

dirigida à Gerência de Licitações, da qual deverão constar: 

a) A identificação completa do interessado (razão social/nome completo, 

CNPJ/CPF, endereço, e-mail e telefone de contato);    

b) A descrição do objeto contratado; e    

c) A referência ao número do contrato ou, nos casos em que o instrumento 

contratual tenha sido substituído pela nota de empenho ou outro 

documento equivalente, o número deste e o número do processo 

Administrativo e modalidade.    

 § 1° A solicitação deverá ser protocolizada pelo interessado no protocolo 

Geral do Município. 

    § 2°§ 2°§ 2°§ 2° Ao final dos procedimentos para atendimento da solicitação, esta 

deverá ser numerada e arquivada junto à Gerência de Licitação. 

 Art. 3°Art. 3°Art. 3°Art. 3°----    Após a autuação pelo Protocolo Geral e recebimento pela 

Gerência de Licitação, o expediente, se necessário, será encaminhado ao(s) gestor(es) do 

contrato respectivo, a quem caberá a emissão de parecer acerca da execução do contrato e 
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posterior devolução do expediente para a Gerência de Licitação para a emissão do 

Atestado. 

Paragrafo único: No caso de inexistir gestor formalmente indicado a época da execução do 

ajuste, a atribuição acima referida recairá sobre a Gerência de Licitação. 

 Art. 4°Art. 4°Art. 4°Art. 4° - O atestado de capacidade técnica será emitido em papel contendo 

o timbre do Município de Arapongas, em numeração sequencial, e deverá conter, 

obrigatoriamente: 

a) A identificação do Município (razão social, endereço, CNPJ);    

b) A identificação do requerente (razão social, endereço e CNPJ/CPF);    

c) A descrição do objeto contratado, com as respectivas especificações e 

quantitativos e, 

d) Os prazos e desempenho da contratada. 

§1º Existindo procedimento de apuração de responsabilidade contratual, em curso ou 

concluído, o atestado de capacidade técnica deverá conter, de forma detalhada, a descrição 

dessas ocorrências.  

§2º O atestado de capacidade técnica será emitido em 2 (duas) vias, sendo uma destinada 

ao requerente e a outra juntada ao expediente que trata da solicitação.  

§3º Caso a expedição do atestado ocorra antes do término da vigência contratual, somente 

serão certificadas as parcelas já realizadas e avaliadas. 

§4º Os atestados de Capacidade Técnica poderão ser emitidos com validade não superior de 

12 (doze) meses. 

 Art. 5ºArt. 5ºArt. 5ºArt. 5º - Após a emissão do atestado de capacidade técnica, o requerente 

será comunicado, para que providencie a sua retirada, mediante recibo. 

§1°- O Prazo legal para emissão do Atestado de Capacidade Técnica é de até 15(quinze) 

dias contados do protocolo, prorrogável se houver complementação na documentação. 

 

Art. 6ºArt. 6ºArt. 6ºArt. 6º - Fica estabelecido que apenas a Gerência de Licitação poderá emitir 

atestados de Capacidade Técnica. 
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Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7ºººº - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

Arapongas, Arapongas, Arapongas, Arapongas, 02020202    de de de de SetembroSetembroSetembroSetembro    de 2016.de 2016.de 2016.de 2016.    
 
 
 
 

ANTONIO JOSÉ BEFFA 
Prefeito Prefeito Prefeito Prefeito     

 
 
 
 

NATÁLIA RAGUSA ROCHA CORTEZ 
Secretário Municipal de AdministraçãoSecretário Municipal de AdministraçãoSecretário Municipal de AdministraçãoSecretário Municipal de Administração    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


