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Com relação do subitem, 12.5.4.1 Constituem critérios técnicos de habilitação da Licitante::  
 
“a) comprovação de que os profissionais que estarão envolvidos na execução das 
atividades das Fases 1 e 2 possuem registro ou inscrição regular nas respectivas 
entidades profissionais competentes, considerando que a composição mínima da 
equipe de trabalho deve abranger os seguintes profissionais:  
a.1) Advogado, com o correspondente registro regular na Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB);  
a.2) Engenheiro, com a correspondente inscrição regular no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA);” 
 
Por qual motivo está sendo solicitado Engenheiro, sendo que o profissional Arquiteto, 
também possui competência e atribuição para execução dos serviços? 
 
Os critérios previstos no item 12.5.4.1 relativos à qualificação técnica estabelecem uma 
composição mínima da equipe de trabalho para a execução dos serviços detalhados no Termo 
de Referência, em conformidade com o artigo 30, inciso I, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de 
junho de 1993.  
 
Para a escolha dessa composição foram levadas em consideração as condições pertinentes e 
adequadas ao cumprimento das obrigações contratuais que restará a cargo da futura 
Contratada. Válido aduzir que a previsão de uma composição mínima – que, in casu, deve 
abranger os profissionais que detenham registro e/ou inscrição na OAB e no CREA – não 
impede outros que eventualmente desenvolvam atividades que demandem regularidade nas 
entidades profissionais fiscalizadoras competentes. 
 
Esclarece-se que o estabelecimento desses critérios tem como finalidade impedir a fragilidade 
ao caráter competitivo do certame. Desse modo, preza-se pelo atendimento aos princípios da 
impessoalidade, da publicidade e do julgamento objetivo, nos termos do artigo 3º, caput, da 
Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
poderemos apresentar desta forma este profissional em substituição ao exigido na 
alínea ? 
 
A apresentação do profissional Arquiteto pode ser feita em adição a composição mínima da 
equipe de trabalho prevista no Edital, e não em substituição ao exigido. Em outros termos, 
pode-se apresentar profissionais com o registro e/ou inscrição nas entidades fiscalizadoras 
competentes, desde que comprovados a composição mínima da equipe de trabalho. 
 
 


