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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELABORAÇÃO DE PROJETO “AS BUILT” E PROJETOS 
COMPLEMENTARES PARA A CONCLUSÃO DA OBRA DO CITESC, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.  
 
 
Ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro do ano de 2020, às 08h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações, 
para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela empresa PROGETTO - ARQUITETURA, ENGENHARIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA-ME, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
O item 7.1.15.1 sobre qualificação técnica operacional exige atestado em nome da empresa. 
Porém os atestados são em nome dos profissionais o qual trabalham conosco, e conforme item 7.1.16 do edital, temos os documentos que 
comprovam o vinculo. Gostaria de saber sobre essa possibilidade, já que serviços de projeto é intelectual e depende somente do profissional 
para sua realização, não necessitando de comprovação em nome de pessoa jurídica, como ocorre no caso de execução de obras. 
 
RESPOSTA 
Atestados de capacitação técnica são emitidos geralmente em nome da pessoa jurídica contratada e destes consta o nome do profissional 
responsável pela execução dos serviços. 
Normalmente, atestados acervados contém o nome do profissional e da empresa executante do contrato. Estes atendem ao exigido no Edital, 
desde que comprovado o vínculo entre eles. 
Caso o acervo não contenha o nome da empresa interessada ou conste outra empresa, à época, com a qual o profissional tivesse vínculo, 
faz-se necessário um segundo atestado em nome da empresa, mesmo que com outro profissional vinculado. 
Dessa forma, são 2 atestados. 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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