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A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio do Superintendente de Licitações e Controle de
Contratos e Convênios, nomeado pela Portaria n. 2.210, de 24 de abril de 2012, publicada no Diário Oficial da
União, em 2 de maio de 2012, de acordo com a autorização constante do Processo nº 48500.005330/2016-52
, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e sítio abaixo indicados fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por
PREÇO unitário, conforme descrito neste Edital e seus anexos.
O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei n.º 10.520/2002, ao Decreto n.º 5.450/2005, à Lei
Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, à Lei n.º 8.666/1993 e outras normas aplicáveis ao objeto
deste certame.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DATA: 23/1/2017
HORÁRIO: 15:00 h (horário de Brasília/DF)
SÍTIO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 323028
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E-MAIL: comprasaneel@aneel.gov.br
FAC-SÍMILE: (61) 2192-8666
CONSULTA AO ANDAMENTO DO CERTAME: por meio do Portal de Compras Governamentais,
seguindo o caminho: GESTOR DE COMPRAS – Consultas – Pregões – Em andamento - Situação:
Todas, Cód. UASG: 323028, e indicar o número deste pregão.
CONSULTA AO PROCESSO: por meio do sítio da ANEEL, seguindo o caminho SERVIÇOS –
CONSULTA PROCESSUAL; ou diretamente no endereço: http://www.aneel.gov.br/consultaprocessual/.
Operação do Pregão Eletrônico: dias úteis, entre 8h00/12h00 e 14h00/18h00 (horário de Brasília - DF).
1 - OBJETO
1.1 Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de agente de integração,
de modo a viabilizar a execução do programa de estágio da ANEEL, para estudantes de ensino
superior, ensino profissional e ensino médio.
2 - PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão Eletrônico entidades empresariais em funcionamento no país que
desenvolvam atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação 1, e que estejam
previamente credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Comprasnet SIASG, providos pelo sistema eletrônico do Portal de Compras do Governo Federal, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – SLTI (acesso por meio do endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, abas SICAF e
Comprasnet SIASG).
2.1.1

Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas
para sua correta utilização.

2.1.2

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou à ANEEL responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

2.2 Não poderão participar deste Pregão Eletrônico:
2.2.1

Empresas suspensas pela ANEEL, impedidas de licitar e contratar com a União ou, que
estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração Pública;

A compatibilidade será comprovada por meio de contrato social, estatuto ou outro documento equivalente de constituição da
sociedade.
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2.2.2

Empresas registradas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa, impedidas de contratar com órgãos e entidades federais;

2.2.3

Empresas em recuperação judicial, extrajudicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;

2.2.4

Consórcio de empresas;

2.2.5

Cooperativas;

2.2.6

Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

2.2.7

Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9 o da Lei n.
8.666, de 1993.

2.2.8

Associações sem fins lucrativos cujos estatutos e objetivos sociais não tenham nexo com o
objeto desta licitação.

2.3 Para execução do objeto deste Edital, não será admitida a subcontratação, sob qualquer pretexto
ou alegação.
3 - ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
3.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante
no Portal de Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), e subsequente envio
da Proposta de Preços.
3.2 A Proposta de Preços deverá ser encaminhada pelo sistema eletrônico, a partir da data de liberação
do Edital no Portal de Compras Governamentais até o horário-limite para o início da sessão pública,
levando em conta o modelo de Proposta de Preços contido no Anexo II, e obedecendo aos
seguintes procedimentos:
3.2.1

Inserir o valor unitário ofertado para o item, em algarismos e moeda nacional (R$), compatível
com o mercado, incluindo todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.

3.2.2

Assinalar os campos próprios do sistema referentes às declarações, termos de concordância
e condições do pregão:

3.2.2.1Caso se enquadre, Declaração, sob as penas da Lei, que não ultrapassou o limite de
faturamento e cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n. 123, de
14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42º ao 49º da referida Lei;
3.2.2.2Declaração de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no Edital e que
atende aos requisitos de habilitação;
3.2.2.3Declaração de inexistência de fato superveniente;
3.2.2.4Declaração de cumprimento da obrigação prevista na Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999;
3.2.2.5Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado; e
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3.2.2.6Declaração de elaboração independente de proposta.
3.3 A proposta ficará disponível no sistema eletrônico para o respectivo licitante, que poderá retirá-la ou
substituí-la, até a abertura da sessão pública.
3.3.1
3.4

Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.

3.4.1

Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, o licitante fica
liberado dos compromissos assumidos.

3.5 Serão desclassificadas:
3.5.1

Propostas que não atendam às exigências ao ato convocatório da licitação;

3.5.2

Propostas com preços inexequíveis em relação ao mercado e/ou com cotações de valores
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, exceto quando estes se referirem a materiais e
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração.

3.6 A utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante que não se
enquadra na definição legal reservada às categorias de ME e EPP configura fraude ao certame,
sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
cominações legais.
3.7 Conforme o Decreto n. 7.203/2010, para a contratação de empresa prestadora de serviço
terceirizado, no âmbito da administração pública federal, é vedado ao familiar de agente público
(cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até
o terceiro grau), prestar serviços no órgão ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou
função de confiança, sob pena de responsabilização administrativa e penal.
4 - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS
4.1 A abertura da sessão pública ocorrerá na data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.1.1

Aberturas de sessão subsequentes à primeira somente serão efetuadas em dias úteis, no
período entre 8h00/12h00 e 14h00/18h00 (horário de Brasília - DF).

4.2 As propostas estarão disponíveis na internet, sem indicação do licitante.
4.3 O Pregoeiro fará a verificação da conformidade das propostas, e desclassificará, motivadamente,
aquelas em desacordo com os requisitos estabelecidos no Edital.
4.3.1

A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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4.4 No caso de certame em que haja itens licitados em GRUPO, a desclassificação da proposta para
um item implicará na exclusão da proposta para todo o GRUPO.
4.5 Após a verificação de conformidade das propostas, essas serão automaticamente ordenadas pelos
valores ofertados, para o início da fase de lances.
5 - FASE DE LANCES
5.1 O Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando os licitantes classificados poderão encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
5.1.1

Os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendose em sigilo a identificação do ofertante.

5.1.2

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado.

5.1.2.1Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
5.2 O Pregoeiro poderá excluir lance cujo valor seja manifestamente inexequível.
5.3 No caso de certame em que haja itens licitados em GRUPO, durante a fase de lances, a disputa
será POR ITEM, e, a cada lance ofertado, o sistema atualizará automaticamente o valor total do
GRUPO.
5.4 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.
5.4.1

No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.5 O Pregoeiro fixará o prazo para início do tempo de iminência, com antecedência de 1 (um) a 60
(sessenta) minutos.
5.6 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de
lances.
5.7 Com o término da fase de lances, será divulgada uma nova classificação das propostas.
6 - DESEMPATE RELATIVO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.1 Caso a proposta mais bem classificada não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte (ME/EPP), o sistema eletrônico promoverá automaticamente o desempate de
acordo com o previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.
6.2 Se existir proposta de ME/EPP em valor igual ou até 5% (cinco por cento) superior, esta será
convocada a apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro
colocado, no prazo de 5 (cinco) minutos do envio da mensagem automática pelo sistema.
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6.3 Findo o prazo, sem nova oferta, a ME/EPP mais bem classificada decairá de seu direito.
6.4 O sistema convocará então, na ordem classificatória, as licitantes remanescentes que se
enquadrem na situação acima descrita, para exercerem o direito nas mesmas condições.
6.4.1

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas licitantes, ocorrerá um sorteio
eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da
oferta final do desempate, nos mesmos prazos definidos acima.

6.5 Concretizada a oferta de uma ME/EPP nas condições exigíveis pela lei, o sistema disponibilizará a
nova classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado.
6.6 Não sendo aplicável, ou não havendo êxito no método de desempate, prevalecerá a classificação
das propostas obtida até a fase de lances.
7 - NEGOCIAÇÃO
7.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado a
melhor oferta, visando negociar preço final mais adequado às expectativas da Administração.
7.2

A negociação será registrada no sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8 - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO

8.1 Encerrada a fase de lances, o Pregoeiro consultará a regularidade do licitante melhor classificado
no SICAF e nos órgãos de controle (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas do sítio Transparência Brasil, e Relação de Inidôneos para
participarem de licitações realizadas pela Administração Pública Federal, do Tribunal de Contas da
União – TCU).
8.2 Estando o licitante regular conforme previsão da subcláusula anterior, o Pregoeiro o convocará, por
meio do chat no Portal de Compras Governamental, dando prazo de 4 (quatro) horas úteis, para
envio da proposta de preços ajustada ao lance final, e dos documentos de habilitação
exigíveis, por fac-símile ou por correio eletrônico.
8.3 Verificada a conformidade da proposta e documentação apresentadas, o Pregoeiro convocará o
licitante, por meio do chat no Portal de Compras Governamental, dando prazo de 2 (dois) dias
úteis, para entrega dos originais ou cópias autenticadas, acondicionados em invólucro único, no
seguinte endereço:
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SLC
PREGÃO ELETRÔNICO N. 48/2016
ENDEREÇO: SGAN Quadra 603, Bloco “J” – Sala 109 – Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70830-110
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8.4 Caso o licitante não preencha as exigências de habilitação ou não atenda à convocação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.5 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste Edital, será declarado vencedor o
licitante que ofertar o MENOR PREÇO.
8.6 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.7 Quando da suspensão da sessão pública no Portal de Compras Governamentais, os licitantes
poderão acompanhar as mensagens registradas no chat eletrônico, por meio do acesso livre do
Portal de Compras Governamentais, seguindo o caminho: GESTOR DE COMPRAS– Consultas –
Pregões – Em andamento - Situação: Todas, Cód.UASG: 323028, e indicar o número deste pregão.
9 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1 A habilitação dos licitantes será verificada por meio da análise dos documentos exigidos nas
cláusulas a seguir.
9.1.1

O Pregoeiro deverá realizar consulta on line ao SICAF e em outros sítios de órgãos oficiais,
dispensando o licitante da apresentação dos documentos de habilitação jurídica, regularidade
fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira, disponibilizados nesses canais de
consulta.

9.1.2

Com relação à documentação disponível no SICAF, o licitante que tiver cadastro somente
no Nível I – Credenciamento, ou estiver com seu cadastro, em qualquer nível, desatualizado
(com certidões ou documentação vencidas ou irregulares) deverá apresentar os documentos
válidos que supram tais exigências.

9.2 Para habilitação jurídica:
9.2.1

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;

9.2.2

Sociedade comercial: contrato social ou estatuto em vigor, devidamente registrado;

9.2.3

Sociedades por ações: contrato social ou estatuto em vigor, acompanhado pelos documentos
de eleição de seus administradores;

9.2.4

Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;

9.2.5

Sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.2.6

Empresa estrangeira em funcionamento no país: Decreto de Autorização e Ato de Registro ou
Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir;
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9.2.7

Caso se enquadre, Documento, expedido pela Junta Comercial ou Cartório de Registro,
comprovando a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – ME/EPP, em
atenção ao artigo 72 da LC n. 123/2006.

9.2.8

Sendo optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar a devida
comprovação.

9.3 Para regularidade fiscal e trabalhista:
9.3.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.3.2

Certidão de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos
débitos previdenciários e aos não previdenciários inscritos em Dívida Ativa da União ou
administrados pela Receita Federal do Brasil);

9.3.3

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

9.3.4

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao);

9.3.5

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou
à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.6

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou da sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

9.3.6.1Caso o licitante seja isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.3.7

Para comprovar a regularidade fiscal das MEs/EPPs será observado o disposto no art. 4 o do
Decreto n. 8.538/2015.

9.4 Para qualificação econômico-financeira:
9.4.1

Certidão negativa de falência, recuperação judicial, ou extrajudicial expedida pelo Cartório de
Distribuição da sede do licitante.

9.5 Para qualificação técnica:
9.5.1

Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante possui experiência anterior
com a prestação de serviços de agente de integração em outros órgãos ou entidades públicas
e/ou privadas.

9.5.1.1O responsável técnico indicado para efeito de habilitação de proposta deverá,
obrigatoriamente, participar dos serviços objeto desta licitação.
9.5.1.2 Na ocasião da contratação e da execução dos serviços, o responsável técnico só poderá ser
substituído, desde que aprovado pela ANEEL, por profissionais de igual ou superior
capacidade técnica, devidamente comprovada nos termos deste edital.
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9.5.2

Quanto às comprovações apresentadas, considerar que:

9.5.2.1Para comprovação de escolaridade, somente são válidos certificados de conclusão, ou
declarações escolares, emitidos por entidades reconhecidas pelo Ministério de Educação e
Cultura - MEC.
9.5.2.2Os atestados e declarações deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente da licitante;
9.5.2.3 A comprovação do vínculo de trabalho do profissional indicado com a licitante deverá ser
efetuada quando da assinatura do contrato com a ANEEL (ver Cláusula “Formalização do
Instrumento Contratual” deste Edital).
10 - MANUTENÇÃO DA PROPOSTA OFERTADA
10.1
Após a abertura da sessão pública no Portal de Compras Governamentais, não poderá haver
desistência da proposta ofertada.
10.2
O licitante que desistir de sua proposta ficará sujeito a processo de apuração de
responsabilidade e eventual aplicação de sanções, nas condições previstas na Cláusula Décima
Quinta deste Edital.
10.2.1 O licitante que não atender convocação feita pelo Pregoeiro para apresentar
documentos de habilitação, será considerado DESISTENTE;
10.2.2 EXCEPCIONALMENTE poderá ser acatado pedido de desistência de proposta, em razão
de motivo justo devidamente comprovado pelo licitante, decorrente de fato superveniente, e
aceito pelo Pregoeiro.
11 - RECURSOS
11.1
Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo durante o qual qualquer licitante poderá, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer e
apresentar os motivos das futuras razões recursais.
11.1.1 A motivação da intenção de recurso consiste em indicar resumidamente os erros de uma
decisão administrativa, fazendo referência às s do Edital.
11.2

O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou rejeitando-a, motivadamente.

11.3
O licitante que tiver sua intenção aceita, deverá registrar as razões do recurso, em campo
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, podendo os demais licitantes, desde logo,
apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término
do prazo da recorrente.
11.3.1 Os recursos e as contrarrazões estarão disponíveis no sistema eletrônico.
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11.4
A autoridade competente decidirá os recursos contra os atos do Pregoeiro, quando este
mantiver sua decisão.
11.5
O licitante tem direito às vistas dos autos do Pregão Eletrônico a qualquer momento do
certame, observado apenas o tempo de organização dos documentos para apresentação, e do
acesso aos interessados (nos termos estabelecidos na Cláusula “Disposições Gerais” deste edital).
11.5.1 Caso o licitante entenda necessário conhecer qualquer documento do processo para a
apresentação dos motivos recursais, deverá solicitar vistas e cópias antes do registro da
intenção de recurso.
11.6
O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.7

Não serão conhecidos recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

11.7.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.
12 - ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME
12.1
Aceita a proposta e habilitado o licitante, o objeto deste Pregão Eletrônico será adjudicado
pelo Pregoeiro ao vencedor do certame.
12.2

A homologação do certame licitatório caberá à autoridade superior.

12.2.1 Na hipótese de recurso avaliado pela autoridade superior, este fará a adjudicação do objeto.
12.3

A homologação do resultado da licitação não atribui ao vencedor o direito de ser contratado.
13 -

FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

13.1
Homologado o certame, a ANEEL convocará o vencedor da licitação para assinar, aceitar
ou retirar o instrumento contratual (contrato ou nota de empenho), em um prazo de 5(cinco) dias
úteis contados da data de recebimento da convocação, sob pena de decair do direito à contratação,
e sem prejuízo das sanções previstas no Edital.
13.1.1 O prazo acima poderá ser prorrogado por mais 5(cinco) dias a critério da Administração,
mediante solicitação do licitante.
13.2
Na ocasião, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se o vencedor mantém as
condições de habilitação, além de que este deverá apresentar:
13.2.1 Indicação de Preposto para representá-lo durante a execução do objeto, (art. 68 da Lei n.
8.666/93), conforme modelo do Anexo IV;
13.2.2 Comprovação da qualificação e/ou vínculo de trabalho do profissional indicado (conforme
Cláusula “Documentos de Habilitação” deste Edital).
13.2.2.1 O vínculo de trabalho deverá ser comprovado por meio do contrato social, se nela o

profissional constar como sócio; pela certidão de registro da licitante no referido Conselho
Profissional, se nela constar o nome do profissional indicado; pelos documentos citados
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