
 

QUESTIONAMENTO Nº 02 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 – MDA 
 
Objeto: Seleção de empresas do ramo da construção civil visando formalização de parceria 
através da permissão de uso de terrenos de propriedade da Cohapar ou de Municípios, nos 
Municípios de CURIÚVA, IBAITI, JABOTI e RIBEIRÃO DO PINHAL, para o desenvolvimento e a 
produção de empreendimentos habitacionais, vinculados ao Programa Casa Verde e 
Amarela – PCVA – recursos do FGTS em parceria com o Programa Casa Fácil PR - PCFPR, 
cuja comercialização será destinada exclusivamente à famílias com renda mensal bruta de 
até 06 (seis) salários mínimos nacionais 
 
 
Informamos o cadastro de questionamento por empresa interessada em participar do 
certame. As perguntas e as respostas seguem abaixo:  
 
 

01 – No item b. do Anexo F, referente à Habilitação técnica, solicita-se a apresentação do 
Certificado de Conformidade do PBQP-H ou NBR ISO 9001:2000. 
 
Nossa empresa já passou pelo processo de certificação e auditoria pelo órgão certificador e 
foi aprovada. A emissão do certificado pelo SiAC ocorrerá em até 30 dias, provavelmente 
em data posterior ao Pregão. 
 
Uma vez que a emissão do certificado é mera formalidade, tendo em vista que a empresa já 
foi considerada apta pelo órgão certificador, gostaríamos de saber se é possível a 
comprovação da habilitação com uma Declaração e/ou Carta de Recomendação emitida 
pelo órgão certificador. 
 
 
RESPOSTA: Conforme previsto em edital, faz-se necessária a apresentação do certificado de 
conformidade, não sendo admissíveis documentos que atestem o cumprimento de etapas 
prévias a emissão do mesmo. 
 
Curitiba, 13 de dezembro de 2021. 
 
 
Assinado eletronicamente 
Elizabete Maria Bassetto 
Gerente do Departamento de Licitação 
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