
Concorrência 150155800037/2016 

Questionamento04 
 

Estamos com dúvidas em relação a participação da equipe técnica referente 
ao edital de licitação concorrência nº 1501558000037/2016. A constituição 
da equipe chave poderá ser feita via contrato de prestação de serviços ou 

apenas por formação de consórcio? 
 

Resposta: 
 
Em relação as condições de participação da licitante ressaltamos os 

itens abaixo: 
 

 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, cujas 
atividades tenham pertinência com o ramo do objeto licitado, que atendam 

a todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 
 

5.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
 
5.2.1 Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionem no País. 
 

5.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração. 
 
5.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a 

Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 
 

5.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, 
empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de 
Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores à data da publicação deste Edital. 
 

5.2.5 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim 
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais 
comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse 
econômico em comum. 

 
5.3 É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um 
licitante na presente licitação. 

 
5.4 Cada PROPONENTE apresentará uma só proposta de acordo com as 

exigências deste Edital. 
 
5.5 O PROPONENTE arcará integralmente com todos os custos de 

preparação e apresentação de sua proposta, independente do resultado do 
procedimento licitatório. 

 



5.6 No caso de consórcio, sem prejuízo do cumprimento de todas as 

cláusulas editacílias, os mesmos observar-se-ão também as seguintes 
normas: 

 
5.6.1 Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados; 

 
5.6.2 Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender 

às condições de liderança, fixadas no edital; 
 
5.6.3 Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por 

parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação 
técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito 

de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo 
a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% 

(trinta por cento) dos valores exigidos para licitante individual, inexigível 
este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro 

e pequenas empresas assim definidas em lei; 
 

5.6.4 Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma 
licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente; 
 

5.6.5 Os integrantes responsabilizam solidariamente pelos atos praticados 
em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

 
5.6.6 No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

 
5.6.7 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. 
 

5.7 A participação no certame implica aceitar todas as condições 
estabelecidas neste Edital. 

 
 
Em relação a Equipe Chave exigida ressaltamos o item 20.5.4 que 

apresenta a descrição da Equipe Chave e os itens transcritos abaixo: 
 

20.5 - As licitantes na comprovação da “Experiência e Conhecimento 
Específico da Equipe Chave” (Item III) deverão adotar os seguintes 
procedimentos: 

20.5.1 - O proponente deverá anexar junto à Proposta Técnica todos os 
currículos, comprovantes de escolaridade (diploma), Atestados, Declarações 

e ou documentos permitidos pela legislação vigente, para fins de pontuação 
da Equipe Chave. 
20.5.2 – O Coordenador Geral deverá ter pelo menos 10 (dez) anos de 

atividade profissional, com experiência (comprovada) EM COORDENAÇÃO 
de equipes multidisciplinares, execução de estudos e planos de gestão de 

recursos hídricos. O proponente também deverá anexar junto à Proposta 
Técnica, para comprovar a experiência em coordenação do 



Coordenador Geral, o currículo e os atestados de coordenação de equipes 

multidisciplinares, execução de estudos e planos de gestão de recursos 
hídricos, sendo pelo menos um de coordenação de Plano de Recursos 

Hídricos de Bacia Hidrográfica ou algum plano temático, como Plano de 
Saneamento ou Inventário Hidrelétrico de Bacia Hidrográfica. 
20.5.2.1 – Os atestados deverão ser emitidos por órgão ou entidade pública 

ou empresas privadas devidamente registrados no respectivo Conselho de 
Classe da região onde os serviços foram executados, acompanhados das 

respectivas Certidões expedidas por este Conselho em nome do 
Coordenador Geral. 
20.5.3 - A Concorrente que não atender os itens 20.5.2 e 20.5.2.1 e não 

apresentar pontuação de 45 (quarenta e cinco) pontos referente à Equipe 
Chave, uma vez que é requerido no Termo de Referência disponibilidade da 

equipe chave para elaboração dos PDRHs e ECAs, não será classificada. 
 


