
Para comprovação de vínculo dos colaboradores da agência, são admitidos Contratos de Prestação de 
Serviços com Microempreendedor Individual (MEI)? 
Vejamos o texto abaixo constante no Edital. 

9.1.4.4.1. A comprovação do vínculo, a que se refere o item 9.1.4.4, poderá ser feita mediante a 
apresentação de contrato social, no caso de sócio, administrador ou diretor, ou por ficha de 
empregado acompanhado da carteira de trabalho, no caso de funcionário, ou ainda, mediante 
qualquer meio de prova que demonstre o vínculo do profissional com a empresa concorrente. 

É possível a comprovação de vínculo por meio de Contrato de Prestação de Serviços, porém o contrato deverá 
ser entre a Agência e o profissional em sua pessoa física. 
 
Verificamos ainda que vocês não solicitam a Capacidade Técnica mencionada na Lei Federal 12.232/2010, 
art. 6º, inciso III a qual seja: conjunto de informações referentes ao proponente (equipe, principais clientes, 
estrutura física e de software) para avaliação da técnica, além do Plano de Comunicação Publicitária. 
Confere? 
Esta licitação está dividida em três fases, conforme já é de conhecimento: 
- Avaliação Técnica; 
- Proposta Financeira; 
- Habilitação. 
 
A capacidade técnica da empresa está inserida na fase de Habilitação, conforme Item 9.1.4. do Edital. 
 
A documentação prevista no Art. 6º, Inciso III trata da Proposta Técnica conforme descrito nos Itens 4 e 5 do 
Edital. 
 
Cláusula 4.1.2: o Edital solicita que façamos a apresentação de Repertório e de Relato de Solução de 
Problemas, sendo o relato, referendado pelo cliente. Vocês pedem a apresentação deste envelope, sem a 
identificação da licitante. Tal informação procede? O art. 6º, inciso III, combinado com o art. 8º da Lei 
federal nº. 12.232/2010, trata da análise da capacidade de atendimento da Licitante, o que por 
consequência prescinde sua identificação. 
 
Está correto. Não pode haver menção ao nome da licitante na documentação inserida nos envelopes 01 e 
02. Por isso a necessidade de apresentação do envelope nº 03, onde constará toda a documentação inserida 
nos envelopes 01 e 02, porém necessariamente identificado em papel timbrado da licitante, sendo este 
terceiro envelope aberto após a realização da avaliação técnica, conforme itens 5.5. e 5.6. do Edital. 
 
Ainda sobre o Relato de Solução de Problemas: estes deverão ser emitidos e assinados pelo cliente da 
licitante, em papel timbrado da licitante, mas sem citar a agência? 
 
Aqui há um equívoco. Apenas a documentação a ser apresentada no envelope nº 03 deverá estar 
obrigatoriamente em papel timbrado da proponente.  
  
A Prefeitura de Guabiruba possui fotógrafo em seu quadro funcional? 
A prefeitura não possui fotógrafo em seu quadro. 
 
Podemos utilizar o que a prefeitura dispõe de mão de obra e espaços para formatação na campanha? Ex: 
fotógrafo 
 
Não. A agência deverá utilizar sua estrutura. 
Podemos utilizar para formatação da proposta técnica, banco de imagens Schutter? Em caso de a licitante 
não repassar este custo ao cliente, pode ser zerado este item na proposta técnica? Se sim, em que campo 
deveremos inserir tal explicação? 
 
Pode ser utilizado e pode ser zerado, devendo haver uma nota explicativa na planilha. 
 


