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Perguntas e Respostas I 

01 Pergunta 

Ao avaliarmos o Anexo III - Relação do Documentos de Habilitação da 

Avaliação Competitiva nº 0015/2021, na letra f) do item 3.2, que trata da 

qualificação técnica da futura Contratada lê-se, com grifo nosso: 

 

Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo Conselho Regional 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), que comprove que o(s) PROFISSIONAL(IS) designado(s), com a 

responsabilidade técnica para exercer as atividades do presente documento, 

tenha(m) executado - para pessoa jurídica de Direto Público ou Privado (não 

se admitindo atestados de fiscalização, supervisão ou coordenação da 

execução da obra/serviço), onde conste a execução de edificação em 

alvenaria e estrutura metálicas para cobertura. 

Nosso questionamento: Qual a justificativa para exigir um profissional com 

esta experiência específica, que restringe até o tipo de estrutura da 

cobertura, uma vez que não há menção, na documentação que compõe o 

processo, sobre projetos arquitetônicos com estas características? Indo além, 

em se tratando de um objeto que visa a contratação de Estudo Preliminar e 

Anteprojeto, tal exigência não escapa do princípio da proporcionalidade, ao 

exigir tamanha especificidade que no todo, eventualmente, não seja tão 

representativo? 

Ao passo que o parágrafo seguinte, marcado com a letra g), já trata especi-

ficamente de comprovação, por parte dos profissionais que comporão a 

equipe técnica da futura Contratada, de experiência pretérita compatível com 

o objeto do Edital. 
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Resposta 

 

Verificamos um equívoco, sendo assim:  

 

OBS: Por conta do equívoco elencado, será efetuada a REPUBLICAÇÃO do 

edital.  

 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 15 de março de 2022 

 

 

 

Comitê Permanente de Avaliação Competitiva – Fundação PTI-BR 
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