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Respostas aos questionamentos 20 a 26 

 
 

Questionamento 20 – Sub-item 4.2.3 dos Profissionais Projetistas. Engenheiro 

Eletricista, com experiência comprovada em elaboração de projetos e 

execução de obras de instalações elétricas e elaboração dos orçamentos 

dessas instalações, através de Atestado Técnico registrado no CREA; 

Pergunta: 

Entendemos que este item poderá ser atendido por um Engenheiro 

Eletricista e por um Orçamentista de Instalações, ou seja, dois profissionais 

distintos. 

Está correto o nosso entendimento? 

 

Resposta 20: Poderá ser aceito mais de um profissional de nível superior 

(engenheiro), de cada especialidade, desde que a equipe total detenha 

conhecimento comprovado em todos os requisitos solicitados, conforme item 

4.2.3, DOCUMENTO 2 DO ANEXO 1 - PARTE I – ETG, do Edital. 

  

Questionamento 21 – Engenheiro Eletrônico ou de Telecomunicações, com 

experiência comprovada em elaboração de projetos e obras de instalações 

eletrônicas e de telecomunicações e elaboração dos orçamentos dessas 

instalações, através de Atestado Técnico registrado no CREA; 

Pergunta: 

Entendemos que este item poderá ser atendido por um Engenheiro 

Eletrônico ou de Telecomunicações e por um Orçamentista de Instalações, 

ou seja, dois profissionais distintos. 

Está correto o nosso entendimento? 

 

Resposta 21: Poderá ser aceito mais de um profissional de nível superior 

(engenheiro), de cada especialidade, desde que a equipe total detenha 

conhecimento comprovado em todos os requisitos solicitados, conforme item 

4.2.3, DOCUMENTO 2 DO ANEXO 1 - PARTE I – ETG, do Edital. 

  

Questionamento 22 – Engenheiro Mecânico, com experiência comprovada em 

elaboração de projetos e execução de obras eletromecânicas, instalações 

de ar condicionado e ventilação mecânica e elaboração dos orçamentos 

dessas instalações, através de Atestado Técnico registrado no CREA; 

Pergunta: 



Entendemos que este item poderá ser atendido por um Engenheiro 

Mecânico e por um Orçamentista de Instalações, ou seja, dois profissionais 

distintos.  

Está correto o nosso entendimento? 

 

Resposta 22:  Poderá ser aceito mais de um profissional de nível superior 

(engenheiro), de cada especialidade, desde que a equipe total detenha 

conhecimento comprovado em todos os requisitos solicitados, conforme item 

4.2.3, DOCUMENTO 2 DO ANEXO 1 - PARTE I – ETG, do Edital. 

 

Questionamento 23 – O nome do profissional indicado como Orçamentista de 

Instalações, poderá se repetir para atender os itens a, b e c acima, ou seja, o 

mesmo orçamentista de instalações ser o responsável pelos orçamentos das 

áreas do Engenheiro Eletricista, do Engenheiro Eletrônico ou de 

Telecomunicações e do Engenheiro Mecânico? 

 

Resposta 23: O engenheiro responsável pela elaboração dos orçamentos 

deverá fazê-lo dentro de suas atribuições, conforme Resolução 218/73 do 

Confea.  

Questionamento 24 – Entendemos que o Engenheiro Ambiental tem que 
comprovar obrigatoriamente 03 itens específicos, são eles: 

·        Elaboração  de estudos e relatórios de impactos ambientais (EIA/Rima); 

·        Elaboração  de projetos ambientais; 

·        Obtenção  de licenciamentos; 

Está correto o nosso entendimento? 

 

Resposta 24: Sim. Está correto o entendimento. 

 

Questionamento 25 – A experiência a ser comprovada pelo Engenheiro 

Ambiental não necessita ser obrigatoriamente na área de infraestrutura 

aeroportuária ? 

 

Resposta 25: A experiência a ser comprovada pelo Engenheiro Ambiental não 

necessita ser na área de infraestrutura aeroportuária. 

 

Questionamento 26 – A comprovação referente aos serviços deste 

profissional será unicamente através de Atestado Técnico registrado no CREA? 

Não será necessária a apresentação de respectiva CAT ( Certidão de Acervo 

Técnico) emitida pelo CREA? 

 

Resposta 26: Não. A comprovação se dará pela apresentação de atestado e 

CAT. Ou seja, deverão ser apresentados atestados, fornecidos por pessoas 



jurídicas de direito público ou privado e as respectivas Certidões de Acervo 

Técnico – C.A.T., emitida pelo CREA ou CAU, conforme item 4.2 do 

DOCUMENTO 2 DO ANEXO 1 - PARTE I – ETG. 

 


