
 

QUESTIONAMENTO Nº 01 
 
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 19/2021 – MDF-e – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia do ramo da construção civil 
para conclusão de 56 (cinquenta e seis) unidades habitacionais e 
infraestrutura no lugar denominado RESIDENCIAL PIRAQUARA I – 
LOTEAMENTO RECANTO DAS ÁGUAS - PIRAQUARA – 2ª ETAPA, no Município 
de PIRAQUARA-PR 
 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. A pergunta e a resposta seguem abaixo:  
 
1 - Quanto aos atestados de capacidade técnica, é possível compor a metragem 
em dois documentos? Possuo obras entregues de até 4.000 m2, mas a 
FUNDEPAR ainda não liberou os atestados para acervo, mas tenho várias obras 
acervadas de 1.500,00m2 e inclusive uma obra de conclusão de 15 sobrados da 
COHAPAR no Parolin com 645 m2 conforme anexo. 
 
RESPOSTA: informamos que tanto a CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DO 
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA quanto a CAPACIDADE TÉCNICA 
OPERACIONAL podem ser comprovados através do acervo de uma obra ou da 
somatória de várias obras até o valor solicitado de, no mínimo, 1.600m2 de 
edificações. 
 
Observar que o profissional/empresa devem atender aos requisitos do CAT 
(CREA/CAU) e Atestado de Capacidade Técnica conforme cláusulas  previstas e 
detalhadas no Projeto Básico da Licitação. 
 
 
Curitiba, 04 de janeiro de 2022. 
 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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