
A Comissão Especial de Licitação do PARANACIDADE, solicita, com a devida vênia, que os 
questionamentos quanto a possíveis dúvidas do edital encaminhados pelos interessados em 
participar do presente certame licitatório, sejam elaborados pelo responsável técnico da 
empresa, com suficiente conhecimento e cognição técnica que o assunto requer. 

 

RESPOSTAS QUESTIONAMENTOS PDUIs – CN 001/2019 

1. É possível a participação de consórcio internacional? 
R - Vide item 7.2.1.5 do edital 
 

2. A empresa internacional deve apresentar que tipo de documentação para a 
habilitação? 
R – Vide resposta em: respostas anteriores publicadas 
 

3. É possível compor a equipe de profissionais com especialistas internacionais? 
Quais os requisitos? 
R - Vide resposta em: respostas anteriores 

4. Para especialistas internacionais, os mesmos não possuem registro de classe no 
Brasil, sendo assim, como seria a comprovação de sua experiência? Poderia ser 
por atestado emitido por pessoa jurídica com apostilamento de Haya e 
tradução juramentada? 

R - Vide resposta em: respostas anteriores publicadas 

5. O mesmo consórcio de empresas, com a mesma equipe técnica pode participar 
de mais de um lote?  

R – Vide item 7.2.1.5 do edital 

6. No caso de um mesmo consórcio de empresas poder se apresentar a mais de 
um lote, a documentação de habilitação deve ser replicada para cada lote? 

R – Vide item 7.2.1.5 do edital 

7. No caso de profissionais brasileiros cuja formação não possua um conselho de 
classe ou que possua conselho de classe, mas que não exista a validação de 
atestados (CAT), como poderiam comprovar a experiência? 

R – Vide resposta em: respostas anteriores publicadas 

8. Seria possível anexar CATs de profissionais registrados que apresente entre a 
lista de profissionais do atestado em questão, aqueles profissionais que não 
possuem conselho de classe? 

R - Vide resposta em: respostas anteriores publicadas 



9. Qual a formação exigida para o Coordenador Geral?  

R – Vide item 14.2.4.4, a, do edital                       

10. Um mesmo profissional poderia cumprir mais de uma designação na equipe? 

R- Vide itens de 11.9 a 11.14 do edital      

     Vide item 17.2 – Termo de Referência                    

 

 


