
 

 

 

 
 

 

Tomada de Preços n.º 03/2021 

Assunto: Elaboração de Projetos Básicos completos de Arquitetura e Engenharia, contemplando 
Instalações, Fundações e Estrutura, para reforma do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa – 
Guaianases.” 
 
 

ESCLARECIMENTO - 04  

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços n.º 03/2021, que objetiva 
a Elaboração de Projetos Básicos completos de Arquitetura e Engenharia, contemplando Instalações, 
Fundações e Estrutura, para reforma do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa – Guaianases - fazendo-
o da seguinte forma: 
 
 
Pergunta 1 
 
Referente a Equipe Técnica Principal, o Coordenador Geral pode acumular função como Arquiteto?  
 
Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 18/06/2021, para o processo 
licitatório Tomada de Preços 03/2021: 
 
RESPOSTA DA PERGUNTA 1 
 
Conforme estabelecido no item 8.3.2. do edital de licitação, será desclassificada a proposta que Indicar 
um mesmo profissional para realização de duas ou mais funções na Equipe Técnica Principal. 
 
 
Pergunta 2 
 
A Equipe Técnica Especializada precisa apresentar CAT de seus profissionais?   
 
Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 18/06/2021, para o processo 
licitatório Tomada de Preços 03/2021: 
 
RESPOSTA DA PERGUNTA 2 
 

Não há solicitação de apresentação de CAT dos profissionais da Equipe Técnica Especializada no edital. 

 
Pergunta 3 
 
No Item 4.1.8, referente a comprovação de vinculo dos profissionais com a empresa licitante, poderá 
ser feita através de um Contrato de Prestação de Serviços?  
 
Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 18/06/2021, para o processo 
licitatório Tomada de Preços 03/2021: 
 
RESPOSTA DA PERGUNTA 3 
 
Conforme estabelecido no item 4.1.8 “c”. do edital de licitação, dentre os documentos comprobatórios 
de vinculação profissional com o licitante na data da apresentação das propostas, estão a Ficha ou livro 
de registro ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, caso o profissional seja empregado do licitante 
ou contrato de trabalho, caso o profissional seja autônomo 
 
Equipe de Licitações 

 


