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Respostas aos Questionamentos 04 a 08 
 

Questionamento 4: Com relação ao faturamento em caso de consórcio, como serão 
feitos os pagamentos pela contratante para as duas empresas do consórcio? 
Exemplificando duas empresas com 50% cada, será feita obrigatoriamente a emissão de 
notas fiscais referentes à porcentagem de cada empresa no consórcio? Ou seja, 
proporcional ao rateio da participação no consórcio (50/50). Ou poderá ser feito por 
produto e subproduto, com uma porcentagem diferente do estipulado na constituição de 
consórcio para cada consorciado (por exemplo, 60/40)? 

RESPOSTA: O pagamento será efetuado para cada empresa na proporção da 
participação no Consórcio. 

Questionamento 5: Para os itens B.10 e B.11 da Capacidade da Equipe Técnica, 
informar se serão aceitos profissionais com graduação em Arquitetura, com as devidas 
comprovações de experiência em elaboração de EIA/RIMA e Plano Básico Ambiental 
(PBA). 

RESPOSTA: Sim, desde que atendida a resolução 447/2000 do CONFEA, Artigo 2º, 
Paragráfo Primeiro e Artigo 3º. Ressaltamos que para comprovação, deverá ser 
apresentado o atestado devidamente registrado no CREA ou CAU acompanhada da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

Questionamento 6: O item 6.1.1 dispõe que deverá ser apresentado um envelope de 
Proposta Preço para cada lote do RDC Presencial. No Documento nº 3 do Anexo 1 consta 
a planilha de Quantitativos e Valores como um documento único.  

Gentileza esclarecer se deve-se apresentar em cada envelope de Proposta Preço o draft 
completo da planilha apresentada preenchendo apenas os valores referentes ao Lote a 
que se fizer referência no envelope, deixando os demais campos em branco, ou se 
podemos colocar em cada Carta Proposta apenas a planilha preenchida de acordo com o 
Lote de referência do Envelope. 

RESPOSTA: Esclarecemos que pode ser colocado em cada Carta Proposta apenas a 
planilha preenchida de acordo com o Lote de referência do Envelope. Observando os 
itens 11.5  a 11.11 da Seção II do Edital para sua elaboração. 

Questionamento 7: Com relação à exigência de certidões de acervo técnico, CAT, como 
devemos proceder, haja visto que o CREA não emite mais CAT para pessoa jurídica há 
algum tempo (desde 2009), sendo emitido apenas para pessoa física. Assim, será válido 
o CAT do profissional responsável, substituindo o CAT da empresa? 

RESPOSTA: Para comprovação de acervo técnico de empresas deverá ser apresentado 
atestado em nome da empresa, devidamente registrado no CREA e acompanhado da 
respectiva CAT do profissional (ou profissionais) responsável técnico que teve 
participação na respectiva obra ou serviço. 

 



Questionamento 8: No edital de licitação, não conseguimos visualizar o valor da 
licitação. 

RESPOSTA: Conforme estabelecido no art. 6º da Lei nº 12.462/2011, que instituiu o RDC, 
o orçamento previamente estimado para a contratação, se não constar do instrumento 
convocatório, possuirá caráter sigiloso  e será tornado público apenas e imediatamente 
após o encerramento da licitação . No Edital, tal previsão está contemplada no item 
10.2: “A COMISSÃO tornará público o orçamento estimado do objeto da licitação após a 
adjudicação do objeto”. 

 

 


