
1. A presente licitação tem com o objetivo a contratação de consultoria na área 
de engenharia civil, especificamente na expertise de projetos de rodovias. A 
licitação conforme lei 8.666/93 se rege por modalidade de técnica e preço. 
Para tanto fora emitido pela comissão nomeada para elaboração do Termo de 
Referência, além do mesmo, um documento intitulado “PROPOSTA TÉCNICA 
E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PARA A LICITAÇÃO TIPOTÉCNICA E PREÇO”. 
Esse documento segue rigorosamente modelo previamente aprovado pela 
CELIC, o qual já fora amplamente utilizado nos últimos anos para licitações 
desse tipo. No mesmo, para avaliação da Capacidade da Equipe 
Técnica são pontuados os principais profissionais propostos pelas 
concorrentes. No caso específico desse edital foram solicitados quatro 
profissionais, a saber: 

a. Eng. Civil – Coordenador de Projeto, 
b. Eng. Civil – Projeto Geométrico e Drenagem, 
c. Eng. Civil – Projeto de Pavimentação e Sinalização, e 
d. Graduação em áreas afins com questão ambiental – Coordenador 

Ambiental. 

A função do mesmo é quantificar a experiência da proponente por meio de atestados 
acompanhados de CAT e regularmente registrados no órgão de classe de seus 
profissionais. Para cada função proposta é discriminado a experiência solicitada para 
o profissional. 
Essa equipe chave será a responsável pela condução técnica e elaboração do 
projeto pela empresa vencedora do certame. 

2. Informamos que para a comprovação da Responsabilidade Técnica do 
Profissional, a ser avaliada para as letras a), b), c) e d) do item “2.2.3 
CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – CET”, todo o atestado e/ou certidão 
deverá conter texto detalhado e vinculado à atividade requerida, 
comprovando a execução específica de cada um dos serviços, ou seja, os 
atestados e certidões a serem avaliados para cada um dos profissionais 
deverão ser devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, 
neles constando os Contratos, nomes do contratado, do contratante e 
discriminação dos serviços. 

3. Dessa forma, entendemos que o Profissional que apresente ART que abranja 
o Projeto como um todo, não contendo a discriminação (detalhada e 
específica) dos serviços, não poderá ser pontuado para a função indicada. 

  
 


