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DRZ 429/2013
Londrina, 26 de setembro de 2013.
Ao
Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce).
Comissão Gestora de Licitações e Contratos (CGLC).
ATO CONVOCATÓRIO Nº 16/2013
ATO CONVOCATÓRIO Nº 17/2013
CONTRATO DE GESTÃO ANA Nº 072/2011
CONTRATO DE GESTÃO IGAM Nº 001/2011
REF: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.
Na qualidade de representante da empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ/MF nº 04.915.134/0001-93, com sede na Avenida Higienópolis, 32, 4º andar, Centro, Londrina, Estado do Paraná, interessada em participar do certame em epigrafe, vem solicitar o seguinte esclarecimento:
Anexo II: Parâmetros e Critérios para mensuração da Proposta Técnica.
Do Quesito C – Experiência e conhecimento especifico da Equipe Chave:
Vamos pegar, por exemplo, o profissional C.8, a resposta será de base para a elaboração das
experiências dos outros profissionais.
Profissional VIII – Especialista setorial na área jurídica: profissional de nível superior em Direito,
com experiência comprovada mínima de 4 (quatro) anos na área ambiental, de saneamento ou
legislação urbanística, com conhecimento de gestão administrativa municipal.

Critérios de Pontuação:
Experiência profissional mínima, conforme descrito nos itens C.7 e C.8: contado por cada ano
completo de exercício sem sobreposição de tempo, sendo atribuído 01 (um) ponto por cada ano,
até um máximo de 04 (quatro) pontos, comprovados conforme item 14.
Experiência profissional adicional à mínima exigida nos itens C.7 a C.8: contado por cada ano
completo de exercício sem sobreposição de tempo, sendo atribuído 01 (um) ponto por cada ano,
até um máximo de 01 (um) ponto, comprovados conforme item 14.

Questionamento:
Temos profissionais com vasta experiência em vários projetos para poder selecionar a melhor
experiência necessito das seguintes respostas:
Para comprovação da experiência profissional mínima, no meu entendimento, (corrijam se eu estiver errado), tenho que comprovar experiência de quatro anos comprovados por meio de currículo
e atestados, essa experiência tem que ser de anos consecutivos?
Ex: (01/01/2000, 2001,2002 e 01/01/2003);
Ou, poderá ser contado em períodos separados?
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Ex:
(01/01/2000 a 01/01/2001) Um ano.
(01/01/2003 a 01/01/2004) Um ano.
(01/01/2006 a 01/01/2007) Um ano.
(01/01/2009 a 01/01/2010) Um ano.
Totalizando 4 anos.
Como seja processada a nota da seguinte situação:
Ex: 1
Projeto 1 (01/01/2000 a 01/01/2001) um ano.
Projeto 2 (01/01/2000 a 01/05/2001) um ano e cinco meses.
Projeto 3 (01/06/2000 a 01/08/2001) um ano e dois meses.
Projeto 4 (01/09/2001 a 01/05/2002) oito meses.
Serão totalizados quatro anos e cinco meses, ou;
Ex: 2
Projeto 2 (01/01/2000 a 01/05/2001) um ano e cinco meses.
Projeto 4 (01/09/2001 a 01/05/2002) oito meses.
Totalizando dois anos e três meses.
Caso não for nenhuma das anteriores, gostaria que fosse aplicado um exemplo pratico para poder
entender melhor e aproveitar mais a pontuação dos profissionais.
Peço gentilmente que nos de uma atenção especial com relação as respostas para que eu possa
finalizar os processos
Sendo isso para o momento, renovamos nossos protestos de estimas e considerações e somos.
Cordialmente

Adm. Carlos Rogério Pereira Martins
CPF n° 042.614.189-08
Procurador.
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