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LICITAÇÃO Nº 03/2018 - FMLF 

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2018 - FMLF 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de 

urbanização, arquitetura e engenharia para elaboração de Diagnóstico 
sociocultural ambiental do Parque em Rede Pedra de Xangô (PRPX) e 
elaboração dos projetos executivos do Parque Pedra de Xangô. 

ESCLARECIMENTO Nº 3 

Questionamento: 

Após a leitura do edital me surgiu uma dúvida que gostaria de maiores esclarecimentos. 

Na especificação do Coordenador de projetos está o seguinte texto: 

"Coordenador/Gerente de Projetos: profissional de nível superior Sênior* em Arquitetura e Urbanismo 
ou Engenharia, com registro no CAU/CREA e experiência em coordenação de equipe multidisciplinar e 
gestão de projetos. Experiência em coordenação da elaboração de projetos exclusivamente de 
edificações ou planos não será aceita, devendo a função de Coordenador estar explicitada no atestado 
ou CAT" 

Nenhum outro profissional além de engenheiro ou arquiteto será aceito? Mesmo com experiencia 
comprovada e registro no CREA? 

Resposta: 

A função de Coordenador do Projeto deve atender as exigências do Edital, ou seja, 

"profissional de nível superior Sênior* em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia, com 

registro no CAU/CREA e experiência em coordenação de equipe multidisciplinar e gestão de 

projetos. Experiência em coordenação da elaboração de projetos exclusivamente de 

edificações ou planos não será aceita, devendo a função de Coordenador estar explicitada no 

atestado ou CAT".  

Tal exigência está vinculada as características do projeto que envolve a coordenação de 

Projeto Urbanístico (com forte apelo ambiental) e inclui disciplinas ligadas a área de 

infraestrutura urbana e Projeto Arquitetônico e Complementares que também envolve áreas 

de conhecimento da área de engenharia. 
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