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ANEXO X 
  

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

1 PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA  

1.1  A comprovação de vínculo profissional, da equipe chave se fará com a 

apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou da ficha 

de registro de empregado, ou de contrato de prestação de serviços, regido pela 

legislação comum, ou do contrato social do licitante em que conste o profissional como 

sócio, ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada de anuência 

deste. 

1.1.1 Para fins de habilitação da equipe da licitante, será computado os atestados 

(emitidos por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado) que comprovem a 

experiência profissional para cada posto mencionado, conforme a tabela abaixo: 

Cargo Quantidade Exigências 

Coordenador Geral (1) 

Possuir no mínimo mestrado nas áreas afins deste 
projeto e experiência comprovada nas seguintes áreas: 

• Coordenação de projetos de Geoprocessamento; 
• Sistemas de Informações Geograficos; 
• Treinamento e operação assistida; 

Coordenador de 
Geoprocessamento (1) 

Possuir no mínimo mestrado nas áreas afins deste 
projeto e experiência comprovada nas seguintes áreas: 

• Geoprocessamento; 
• Sistema de Informações Geograficos; 

Analista de 
Geoprocessamento (4) 

Possuir no mínimo graduação nas áreas afins deste 
projeto e experiência comprovada nas seguintes áreas: 

• Geoprocessamento; 
• Sistema de Informações Geográficos. 

Coordenador de 
Ensino (1) 

Possuir no mínimo mestrado nas áreas afins deste 
projeto e experiência comprovada nas seguintes áreas: 

• Coordenação de equipe de produção de conteúdo 
de cursos sobre legislação ambiental e florestal ou 
softwares de gestão ambiental e florestal; 

• Supervisão de cursos sobre a legislação ambiental e 
florestal. 
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Tutor (2) 

Possuir no mínimo graduação e experiência comprovada 
nas áreas afins deste projeto: 

• Tutoria de conteúdos sobre legislação ambiental e 
florestal; 

• Realização de treinamentos sobre a legislação 
ambiental e florestal ou softwares de gestão 
ambiental e florestal 

Analista de 
Sistema (1) 

Possuir no mínimo graduação em Sistemas de 
Informação, Ciência da Computação ou curso similar, e 
experiência comprovada em: 

• Elaboração de documentação e análise de 
usabilidade. 

Analista de Banco 
de Dados (1) 

Possuir no mínimo graduação em Sistemas de 
Informação, Ciência da Computação ou curso similar, e 
experiência comprovada em: 

• Elaboração de documentação e administração e 
modelagem de dados. 

Obs: É entendido aqui que áreas afins são aquelas exclusivamente ligadas ao 

papel desempenhado. 

 

1.1.2 Todos os atestados comprobatórios deverão ser firmados por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, estar devidamente datados, assinados e com a 

identificação do atestante.  

1.1.3 Os representantes técnicos da Comissão de Licitação avaliarão a 

documentação apresentada em até 10 dias úteis e preencherão um quadro com o 

atendimento aos itens acima pelas empresas Licitantes. 

1.1.4 É facultada à Comissão Permanente de Licitação a realização de diligência, 

conforme § 3º do Art. 43 da Lei nº 8.666/93, no sentido de comprovar as informações 

fornecidas na documentação descrita no item 1.1.4 e seus subitens.  

1.1.5 Não será admitida a apresentação de atestados de mesmo grupo empresarial 

da LICITANTE. 

1.1.6 A Licitante, por meio de seu representante legal com habilitação técnica e 
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devidamente indicado para tal fim, poderá efetuar uma visita técnica ao local da 

prestação de serviço, para tomar conhecimento das condições para execução do objeto 

desta licitação, dos serviços necessários, do ambiente tecnológico e das condições 

técnicas para sua realização, durante o período compreendido entre o dia seguinte à 

data de publicação do Edital e até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à abertura da 

sessão, em dias e horários pré-determinados, agendando previamente pelo telefone 

3829-1700, nos dias úteis, de 10:00 às 17:00 horas, na FUNDECC, Campus 

Universitário, Lavras MG. 

 


