
 

QUESTIONAMENTO Nº 02 

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 12/2020 - MDF 
Objeto: Produção do empreendimento habitacional CASCAVEL – 25ª ETAPA – Município de 

CASCAVEL-PR, destinado às pessoas da Terceira Idade, compreendendo a elaboração e 
desenvolvimento de projetos Básico e Executivo, a execução de habitação, equipamentos 
comunitários e infraestrutura, utilizando-se de sistemas e/ou subsistemas construtivos objetos de 
norma brasileira ou inovadores, que resultem em 40 unidades habitacionais. 

 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. As perguntas e respostas seguem abaixo:  
 
Sobre o edital supracitado, no item 7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, letra C) QUADRO 
2, faz a menção dos serviços cujo profissional deve possuir atestado de capacidade 
técnica e Certidão de acervo técnico, para que seja habilitado como responsável 
técnico. 
 
1) Para os serviços de projeto arquitetônico de edificação em alvenaria, tem uma 
metragem mínima solicitada? 
 
RESPOSTA: Não há metragem mínima solicitada para este item, podendo ser 
apresentado acervo de qualquer metragem desde que contemple o serviço "projeto 
arquitetônico de edificação em alvenaria". 
 
 
2) Para os serviço de projeto de urbanização/Conjunto habitacional, a dúvida é:  
O profissional deve: 
Ter realizado um projeto de urbanização qualquer, ou, 
Ter realizado um projeto de urbanização de conjunto habitacional, ou  
Ter realizado um projeto de conjunto habitacional? 
 
RESPOSTA: Considerar “Ter realizado um projeto de urbanização e/ou conjunto 
habitacional qualquer”. 
 
 
Curitiba, 01 de setembro de 2020. 
 
 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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