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Informamos que os questionamentos abaixo foram recebidos por 

e-mail e em resposta, seguem os esclarecimentos: 

1 – Qual o horário de trabalho permitido no condomínio? 

Para o transporte de materiais: de 2ª a 6ª – antes das 08:00 

Para a execução de serviços: de 2ª a 6ª – após às 18:30 

* Nos sábados e domingos, liberado à partir das 07:00.  

Para atendimento ao item 10 -  Pontuação para julgamento da proposta técnica: 

2 - A Comprovação do tempo de experiência profissional pode ser através da 

certidão de registro pessoa física do CREA onde conste as empresas e o período 

que o profissional atuou nestas como responsável técnico? 

Conforme o item 4 do anexo I – Termo de Referência, no segundo item das 

observações lê-se: 

“ A comprovação de experiência do profissional se dará através da apresentação de 
atestados, declarações, certidões. “ 
 

Considerando ainda o item 5 do anexo I – Termo de Referência, na letra “C”, lê-
se: 
 
“c) Declarações / Atestados / Certidões expedidos por instituições/órgãos onde o profissional 
tenha exercido ou exerça a função na área de engenharia civil, contendo o nome do mesmo, 
o nº do ato de designação e o período em que o profissional exerceu a função, devendo o 
período total de experiência ser de no mínimo 02 (dois) anos, não sendo 
contabilizados períodos coincidentes, ainda que constem de documentos diversos.” 

 



 

 

Neste caso, entendemos que apenas uma certidão emitida pelo CREA não 

comprovará se o serviço prestado foi realizado a contento. 

 3 - A apresentação das ART´s em nome do profissional pode ser através da relação 

de ART´s em nome do profissional obtida através do site do CREA? 

Entendemos que neste caso poderá ser aceito um atestado técnico, documento 

oficial assinado pelo CREA, no qual conste a relação das ARTs 

4 – No caso das ART´s a serem apresentadas é possível que seja através de 

reimpressão destas pelo site do CREA, constando que a mesma foi paga, porém 

sem assinatura das partes e sendo possível a consulta de autenticação do 

documento pelo site do CREA? 

As ARTs sem assinatura poderão ser aceitas desde que, estejam com a baixa de 

conclusão. Neste caso, ficará condicionada a aceitação do documento se for 

possível consultar a autenticidade do mesmo no site do CREA. 

 

 

 

 

 

 


