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Esclarecimento quanto às exigências de titulação mínima constantes do 

edital: 

 

Em discussão interna da área técnica, percebemos que a redação do Item 16.1 do 
Anexo I: Títulos, devidamente reconhecidos por autoridades competentes, que demonstrem 
formação em nível superior, ou outro, nas múltiplas disciplinas de conhecimento necessárias 
ao PSCR ou em áreas compatíveis, como discriminado no TABELA 3, bem como o texto 
subsequente na TABELA 3, que lista as exigências mínimas de titulação nas áreas de 
conhecimento pertinentes, podem suscitar confusão quanto às exigências de títulos.  

 
Entendemos que em todos os casos diplomas, de pós-graduação stricto sensu podem 
substituir os diplomas de graduação exigidos, desde que nas mesmas áreas de conhecimento. 
Seria descabido presumir que um profissional com doutorado em informática ou área afim, por 
exemplo, não poderia exercer as mesmas funções de um bacharel nas mesmas áreas. 
Assim,  consideramos necessário publicar o seguinte esclarecimento na página da licitação: 

 
Para fins de comprovação das exigências de titulação da equipe constantes do item 16.1 
do Anexo I - Termo de Referência, bem como da coluna formação da TABELA 3 do 
mesmo documento, esclarecemos que serão aceitos diplomas de pós-graduação stricto 
sensu para a satisfação das exigências de títulos de graduação dos diversos 
profissionais constantes da TABELA 3, desde que nas mesmas áreas de conhecimento 
nela discriminadas ou em áreas compatíveis, considerada a natureza dos trabalhos a 
serem realizados. Assim, como exemplo, um profissional de bases de dados 

geoespaciais que não detenha graduação nas áreas relacionadas na TABELA 3 - Ciências 
da Computação, Ciências da Informação, Informática, Tecnologia da Informação ou outra 
compatível - mas detenha mestrado oudoutorado em qualquer dessas áreas ou ainda em 

área compatível como informática da biodiversidade ou bioinformática satisfará 
plenamente à exigência de titulação. 

 

Esse esclarecimento não é produto de um questionamento das empresas, mas 

consideramos que ele se adiantará a questionamentos durante a fase de habilitação 

e evitará recursos. Se necessário, podemos formalizar essa necessidade de 

esclarecimento, seja pela publicação na página do certame, seja por retificação do 

Anexo I do edital com linguagem mais explícita. 

 


