
 

 
Respostas a questionamentos de empresas 

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 0005/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
0006.2021.CEL.PE.0005.APAC. Contratação de empresa para prestação de serviços de 
desenvolvimento de identidade visual e criação de material gráfico, contendo arte e 
redação, do tipo folder, banner, calendário bienal e padronização de material gráfico. 
 
 
Questionamento de empresa, recebido por e-mail em 18/08/2021: 
 
Vimos por meio deste, com fulcro no item 18.4 do edital licitatório do pregão em 
epígrafe, solicitar esclarecimento acerca do item 9.4.4, abaixo descrito:  
 
9.4.4. Indicação de profissional com formação superior nos cursos de programação 
visual, artes plásticas, design, designer gráfico ou curso assemelhado, reconhecido 
pelo Ministério da Educação (MEC), como responsável pela direção de arte e 
finalização das peças constantes neste Termo de Referência. 
 
Dessa forma, questionamos de que maneira tal indicação deverá ser realizada. Por 
meio de declaração da própria empresa licitante informando os dados do profissional? 
É obrigatório que este profissional possua vínculo trabalhista ou algum documento de 
comprovação de vínculo temporário?  
 
Questiona-se ainda se é necessário, quando da apresentação da documentação de 
habilitação o envio de documentação que comprove sua formação superior. 
 
 
 
Resposta: 
 
Tal indicação solicitada no item 9.4.4 do Edital (indicação de profissional) poderá ser 
realizada através de Declaração própria da empresa licitante informando os dados do 
profissional: nome completo, CPF, RG, formação, e demais informações pertinentes, 
podendo ser juntado currículo do mesmo. 
 
A comprovação do vínculo do profissional com a empresa licitante poderá ser feita, 
mediante um dos seguintes documentos: 
 
a) Ficha ou Livro de Registro de Empregados, Contrato de Trabalho firmado ou Carteira 
Profissional, no caso de empregado da licitante vencedora; 
b) Contrato Social ou Ata de Eleição da Diretoria, devidamente arquivados no registro 
próprio, caso o profissional seja sócio da licitante vencedora; 



 

c) Contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, na forma da lei civil, e 
com firmas reconhecidas; ou 
d) Declaração de compromisso de vinculação contratual futura com a empresa 
licitante, escrita e assinada pelo profissional que se compromete pela execução dos 
respectivos serviços, caso o profissional não possua vínculo empregatício com a 
licitante declarada vencedora do certame. 
Atenciosamente, 
 
Quando da apresentação da documentação de habilitação, a empresa licitante deve 
apresentar documentação do profissional inidcado (diploma, ou documento 
equivalente) para comprovação da sua formação superior. 
 
Informamos ainda que, no decorrer da execução dos serviços, o profissional indicado 
durante a licitação poderá ser substituído, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 
8.666/1993, por profissional com experiência equivalente ou superior, desde que a 
substituição seja aprovada pela APAC.  
 
 
Em 18 de agosto de 2021. 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 


