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Nos termos do subitem 16.6 do Edital da Licitação em referência, a Presidente da 
Comissão de Licitação, conforme parecer do Membro Técnico, presta 
esclarecimentos acerca de pergunta formulada por empresa licitante. 
 

________________ 
 

1º QUESTIONAMENTO 
 
Onde diz: 

  

e) comprovação da licitante de possuir, em seu quadro permanente, na data prevista em subitem do 
Edital, profissional(is) de nível superior, ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de 
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os 
serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – 
CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado, para 
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, serviços técnicos de engenharia, com características e 
de complexidade similares às do objeto da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de 
fiscalização de serviços, somente de execução, cujas parcelas de maior relevância são as seguintes: 
  
e.1) elaboração de Projeto Executivo de Estruturas de Concreto e Metálicas de complexidade similar 
ao objeto do contrato; 
  
e.2) elaboração de Projeto Executivo Arquitetônico de complexidade similar ao objeto do contrato; 
  
e.3) elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação Aeroportuária,ou Rodoviária ou Industrial de 
complexidade similar ao objeto do contrato; 
  
e.4) elaboração de Projeto Executivo de Sistemas Elétricos de complexidade similar ao objeto do 
contrato; 
  
e.5) elaboração de Projeto Executivo de Sistemas Mecânicos de complexidade similar ao objeto do 
contrato; 
  
e.6) elaboração de Especificações Técnicas de complexidade similar ao objeto do contrato; 
  
e.7) elaboração de Composição de Preços Unitários (orçamentação) de complexidade similar ao 
objeto do contrato; 
  
e.8) elaboração de Planilha de Preços e Quantidades de complexidade similar ao objeto do contrato; 
  
  
Pergunta: Quais seriam as caracteristicas e complexidades similares ao objeto da presente licitação? 
 
 
RESPOSTA:  
 
Considerar-se-á serviços de complexidade similar ao do objeto da contratação 
aqueles que, de alguma forma, apresentem características semelhantes as objeto em 
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licitação, seja com elementos de programas  complexos (p.ex, estações de 
passageiros,  shoppings centers, complexos hospitalares, centros de convenções , 
modais de transportes, etc), ou de soluções técnicas semelhantes (p.ex, soluções 
estruturais, de pavimentos, carga elétrica instalada, etc), ou de grandeza 
(quantitativos ). Cada alínea do item 5 será analisada isoladamente e de acordo com 
sua especialidade. 
 
 

BETINA MIELKE 
Presidente da Comissão de Licitação 


