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Questionamento/ Esclarecimento 

1.       Gostaríamos de saber se podemos incluir na equipe técnica um funcionário 

estrangeiro, com residência permanente no Brasil, com Registro Nacional de 

Estrangeiro emitido pela Policia Federal com todo os papeis legais do trabalhador (PIS, 

Carteira de Trabalho, etc.). 

Não se vislumbra pela área requisitante da licitação óbice técnico. Lembramos que 

pelo texto do Item 7.4 do edital todos os documentos devem ser redigidos em 

Língua Portuguesa, de modo que documentos em outras línguas devem ser 

acompanhados de tradução juramentada. 

 2.       Gostaríamos de saber se diplomas de graduação e mestrado emitidos nos Estados 

Unidos, para os quais não foi solicitada equivalência pelo MEC, tem validade para 

pontuação na avaliação da experiência da equipe técnica. 

Não se vislumbra óbice técnico do ponto de vista da qualidade da formação dos 

profissionais tituladas pelas universidades dos EUA. Contudo, entendemos que a 

exigência dos títulos diz respeito também à habilitação legal para o exercício 

profissional no Brasil. ASSIM, CONSIDERAMOS NECESSÁRIA A 

VALIDAÇÃO DOS DIPLOMAS ESTRANGEIROS PELO MEC.  

Similarmente, os profissionais cujas classes têm seu exercício controlado por 

Conselhos de Classe ou pelo Ministério do Trabalho e suas Delegacias Regionais 

deverão apresentar o registro pertinente. 

Lembramos ainda que pelo texto do Item 7.4 do edital todos os documentos devem 

ser redigidos em Língua Portuguesa, de modo que documentos em outras línguas 

devem ser acompanhados de tradução juramentada. 

3.       Gostaríamos de obter um modelo de comprovação do compromisso público ou 

particular de constituição de consórcio. 

Não dispomos de tal modelo.  

4.       Está correto o entendimento que o documento solicitado não é a constituição do 

consórcio, mas uma declaração de que o consórcio será formado caso a proposta seja 

aprovada? 

SIM, está correto. 

5.7.7 - O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do 

contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do art. 33 §2º da 

Lei 8666/93. 


