
 

QUESTIONAMENTO Nº 02 

LICITAÇÃO MDF N.º 33/2018 – 2ª PUBLICAÇÃO 

Objeto: Produção do Empreendimento Habitacional Conjunto Habitacional Prof. 

Nelson Cavichiolli – 13ª Etapa - Município de SÃO JORGE DO IVAÍ-PR. 
 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. A pergunta e resposta seguem abaixo:  
 
  
01. Quanto aos acervos exigidos abaixo, referente ao Quadro 01 e Quadro 03, a 
quantidade total de 1.750,00m2 - pode ser a soma de 2 acervos correto? 
 

QUADRO 01 LOTE SERVIÇOS ÚNICO Realização de, no mínimo:  1.750,00 m² de 
obras de edificação em alvenaria ou de edificação no sistema/subsistema/processo 
construtivo 

QUADRO 03 LOTE SERVIÇOS ÚNICO Realização de, no mínimo:  1.750,00 m² de 
obras de edificação em alvenaria ou de edificação no sistema/subsistema/processo 
construtivo.  
 
Resposta: O QUADRO 01 refere-se à CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 
DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA. Esse acervo registrado deve ser de um 
único profissional que será o responsável pela obra. Pode haver mais de um 
acervo/CAT, mas sempre no nome do mesmo profissional que somado deve 
comprovar a execução de no mínimo 1.750m2 de construção (conforme informado 
no quadro). 
 
O QUADRO 03 refere-se à CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL da Empresa. 
A Empresa licitante poderá juntar vários atestados de vários profissionais, 
acompanhados  pela CATs onde conste a referida empresa licitante como 
executora. Visa demonstrar que a empresa licitante tem conhecimento e experiência 
na execução do objeto licitado. A empresa deverá comprovar a execução de no 
mínimo 1.750,00m2. 
 
 
Curitiba, 02 de outubro de 2020. 
 
 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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