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Respostas aos Questionamentos 01 a 03 
 
 
 
Questionamento 1: Por esta licitação possuir três lotes e uma empresa poder elaborar 
três propostas, uma para cada lote, é possível esta mesma empresa, sendo detentora da 
melhor proposta em todos os lotes, ganhá-los e executá-los? Ou poderá ganhar os três e 
escolher somente um lote para executar? 
 
RESPOSTA: A mesma empresa poderá ganhar mais de um lote e a empresa detentora 
da melhor proposta deverá executar todos os lotes que vencer, não havendo possibilidade 
de escolha ou desistência. No caso de desistência, a empresa estará sujeita às sanções 
previstas no Edital. 
 
Questionamento 2: Referente ao Questionamento de número 39 (retificada) dos RDC’s 
11190 a 11194 (Região 1 a 4). Gostaríamos de saber se esta mesma pergunta se aplica 
para esta nova licitação. O mesmo princípio permanece para esta concorrência e se serão 
aceitos cursos de pós-graduação para atendimentos dos itens de cursos técnicos? 
 
RESPOSTA: Se a pergunta refere-se ao trecho do questionamento 39 (retificada), 
divulgada nos processos mencionados acima: “É possível a comprovação de curso 
técnico através de cursos de pós-graduação, uma vez que o mesmo possui capacitação 
bem acima dos cursos técnicos habituais!”. Informamos que serão aceitos certificados ou 
diplomas de cursos de pós-graduação para atendimento aos itens de cursos técnicos, 
desde que se refiram às especialidades de cada item.  
 
Questionamento 3: Referente ao Questionamento de número 75 dos RDC’s 11190 a 
11194 (Região 1 a 4). Gostaríamos de saber se esta mesma pergunta se aplica para esta 
nova licitação. O mesmo princípio permanece para esta concorrência, uma empresa 
participante das licitações anteriores (Auditoria e 4 regionais) poderá participar, vencer e 
escolher o contrato a ser assinado? 
 
RESPOSTA: As empresas a serem contratadas nas licitações RDC 2013/10406, 
2013/11190, 2013/11192, 2013/11193 e 2013/11194 poderão ser contratadas na presente 
licitação, sem restrições. 
 
 

 


