
 

QUESTIONAMENTO Nº 01 

LICITAÇÃO MDF N.º 33/2018 – 2ª PUBLICAÇÃO 

Objeto: Produção do Empreendimento Habitacional Conjunto Habitacional Prof. 

Nelson Cavichiolli – 13ª Etapa - Município de SÃO JORGE DO IVAÍ-PR. 
 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em 
participar do certame. As perguntas e respostas seguem abaixo:  
 
 
01. Para atendimento do item 3, alíneas “b” e “c”, do ANEXO II do edital, deverá ser 
do mesmo responsável técnico ou pode ser apresentado um documento de um 
responsável técnico para atendimento do item B e documentos de um outro 
responsável técnico para atendimento do item C?, tendo em vista que os dois 
responsáveis técnicos possuem vínculos empregatícios com esta empresa. 
 
Para o item B, possuímos um atestado e CAT em nome da nossa própria empresa 
sendo ela mesma a empresa executora e responsável pelas vendas dos imóveis 
(conjunto habitacional), sendo ela caracterizada "Entidade Organizadora" do mesmo, 
nesse caso será aceito e válido para atendimento de tal item (B)? 

RESPOSTA: não há necessidade de ser o mesmo profissional para atendimento as 
parcelas de relevância listadas no item B e no item C, podendo ser mais de um 
profissional. 
 
 
02. Para atendimento do item 3, alínea “f”, do ANEXO II do edital, a empresa deverá 
ter em seu quadro de profissionais um técnico em terraplanagem ou encarregado de 
campo? ou o que está no edital é apenas um exemplo? 

RESPOSTA: as proponentes deverão indicar em sua relação nominal de 
profissionais integrantes da equipe técnica a ser alocada aos serviços objeto desta 
licitação, no mínimo, os dois profissionais indicados no item “f”. 
 
Curitiba, 17 de agosto de 2020. 
 
 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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