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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: Em relação ao anexo IX, temos que precificar os itens da planilha de serviços executáveis por 

intermédio de terceiros ou já existe um valor médio de referência, o qual devemos praticar? 

PERGUNTA 01: Para chegar no valor a vencedora deverá realizar 03 orçamentos de mercado, de acordo com o 

estipulado no item 8 do anexo I. 

A Comissão de Licitação esclarece que: 

Onde se Lê: 

Item 8 do Anexo I 

8.1 Quando contratado os serviços de terceiros, os mesmos poderão englobar as atividades como: produção gráfica, 

produção eletrônica, produção digital, panfletagem em eventos externos, recepcionistas para eventos, equipe 

para confirmação de participação em eventos (RSVP), estrutura para confirmação de participação em eventos 

(central telefônica e/ou digital), stands e espaços para feiras, materiais promocionais, entre outros relacionados a 

entrega final da CONTRATADA, conforme itens relacionados na lista Anexo VIII. 

 

Leia-se: 

 

8.1 Quando contratado os serviços de terceiros, os mesmos poderão englobar as atividades como: produção gráfica, 

produção eletrônica, produção digital, panfletagem em eventos externos, recepcionistas para eventos, equipe 

para confirmação de participação em eventos (RSVP), estrutura para confirmação de participação em eventos 

(central telefônica e/ou digital), stands e espaços para feiras, materiais promocionais, entre outros relacionados a 

entrega final da CONTRATADA, conforme itens relacionados na lista Anexo IX. 

 

PERGUNTA 02: Qual o prazo seguido pela FIEP, para a modalidade Concorrência, que é do tipo melhor técnica e 

melhor preço, visto que a Lei de licitações, nº 8.666/93, artigo 21 § 2º I, fala em 45 dias, desde a publicação até a 

realização do evento, e este certame em especial, o edital foi disponibilizado no site da FIEP em 25.01.2019, o que 

até a abertura, daria apenas 19 dias. Está correto este prazo? Está dentro de alguma norma específica, da Fiep, de 

apenas 19 dias para preparar esta Concorrência? 

RESPOSTA 02: A Comissão Permanente de Licitação informa que, conforme Decisão 907/07 do Plenário do Tribunal 

de Contas da União: “por não estarem incluídos na lista de entidades enumeradas no parágrafo único do art. 1º da 

Lei 8666/93, os serviços sociais autônomos não estão sujeitos à observância dos estritos procedimentos da referida 

lei e, sim, aos seus regulamentos próprios devidamente publicados”. 

Referente ao prazo de publicação do edital, o mesmo está de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos 

do SESI/SENAI. 

Art. 5º São modalidades de licitação:  



 
 
 

 

ESCLARECIMENTO III 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 896/2018 

 

 
 

 

2 / 4

I) CONCORRÊNCIA - modalidade de licitação na qual será admitida a participação de qualquer 

interessado que, na fase inicial de habilitação, comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no instrumento convocatório para a execução de seu objeto; 

“§ 1º As modalidades de que tratam os incisos I, III, IV e V, sem prejuízo de poderem ser divulgados pela 

Internet, terão os avisos contendo os resumos dos instrumentos convocatórios e indicação do local onde 

os interessados poderão ler e obter os textos integrais, publicados em jornal diário de grande circulação 

local e/ou nacional ou na imprensa oficial da União, de modo a ampliar a área de competição, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para as modalidades previstas nos incisos I, III e IV...” 

 

PERGUNTA 03: Quando falamos do item 3.1.1, entendemos aqui, ser a carta, uma espécie de Atestado fornecido 

pelo cliente, onde ele irá especificar, qual área do segmento de atendimento nossa empresa forneceu ou fornece 

para ele, tendo que apresentar 3 cartas distintas, uma de cada cliente, com 3 tipos de segmentos diferentes, para 

pontuar em todas as áreas, educação, segurança e saúde e inovação e tecnologia. Está correto nosso entendimento?  

RESPOSTA 03: Será necessária a comprovação, mediante consulta a CNAE, de que a empresa atua no segmento 

citado na declaração. Caso haja a comprovação, a proponente poderá pontuar em mais de um dos segmentos com 

um único cliente. 

 

PERGUNTA 04: O item 3.1.6 Trata de atestados de capacidade técnica, também fornecido pelo cliente. Na descrição 

deste item, no final do parágrafo, menciona que, a não apresentação da quantidade mínima exigida resultará em 

pontuação igual a zero.  Um único atestado aqui, com todas as exigências, não fará os 03 pontos? Qual a quantidade 

mínima exigida? Pelo entendimento do item, 1 atestado já é o suficiente. 

RESPOSTA 04: 01 atestado que atenda as exigências do item é suficiente para pontuação. 

 

PERGUNTA 05: O atestado referido no item 3.1.1, não supre a apresentação do atestado do item 3.1.6 e vice versa? 

Nos parecem ter o mesmo o objetivo. 

RESPOSTA 05: Não supre. No item 3.1.1 só pontua a proponente que atendeu clientes nos segmentos exigidos. No 

item 3.1.6 a proponente pontua se atendeu serviços compatíveis com o objeto licitado. 

 

PERGUNTA 06: No item 3.1.2, este atestado, deverá ser individualizado, para atender cada um dos critérios 

mencionados no edital, ou por exemplo, um atestado poderá atender dois quesitos, exemplificando: um atestado 

local ou municipal que atendeu acima de 1000 participantes, ele pontuaria 0,5 ponto (pelo local) e + 2 pontos pela 

condição de + de 1000 participantes, totalizando 2,5 pontos em um único atestado.  Está certo o entendimento? Ou 

teriam que ser apartados? Este item para ser cumprido teria que ter 5 atestados? 

RESPOSTA 06: Está correto o entendimento. 01 atestado pode pontuar pela localidade e quantidade de 

participantes. 
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PERGUNTA 07: No momento da licitação a empresa terá um único representante que irá se pronunciar no certame, 

mas ele poderá estar acompanhando de outras pessoas, que somente irão examinar a proposta técnica, sem se 

pronunciar, somente pela sua experiência nesta área? Se sim, quantas pessoas são permitidas na sala de licitações 

por empresa, no momento da abertura dos documentos e propostas? 

RESPOSTA 07: O representante poderá estar acompanhado, porém somente o mesmo poderá realizar 

considerações durante o certame e assinar a documentação. Não há limite para acompanhantes durante a abertura 

do certame. 

 

PERGUNTA 08: No item 3.1.4 – Gerente de Conta, o profissional aqui exigido poderá ter graduação somente em 

Administração com pós-graduação em Marketing? Sendo assim, ele atende o quesito deste item? 

RESPOSTA 08: Sim, desta forma o profissional indicado atende o item gerente de Conta e pontua no item 

“Especialização”. 

 

PERGUNTA 09: No item 3.2, letras C e E, somente a título de confirmação de entendimento: 

C) O Case deverá estar formalmente referendado pelo receptivo cliente. Aqui falamos somente da assinatura do 

Cliente no Case? 

RESPOSTA 09: A validação do cliente com assinatura. 

 

PERGUNTA 10: E) Todas as páginas do relato devem estar assinadas pelo autor do referendo. Aqui tratamos apenas 

da assinatura do licitante no Case? 

RESPOSTA 10: Assinatura do cliente em todas as páginas. 

 

PERGUNTA 11: No item 3.3. que trata do Plano Campanha Promocional, pode ser inserido um filme - material 

audiovisual, para melhor apreciação da ideia? 

RESPOSTA 11: Sim, em CD ou pendrive, conforme item 3 do Anexo II. 

 

PERGUNTA 12: A Quais os requisitos que deverão compor a proposta comercial? O que deverá estar dentro do 

envelope 3?  Ela é composta somente do item 4? 

RESPOSTA 12: Exatamente, a proposta de preços é composta do item 4. 

 

PERGUNTA 13: No item 7.2 que trata do julgamento da proposta de preços, da onde será retirado o MVA (menor 

valor apresentado) e o VAA (Valor apresentado em análise), para fazer o cálculo? 

RESPOSTA 13: Das propostas das licitantes, onde: MVA será o maior desconto apresentado e VVA será o desconto 

apresentado pela proponente em análise. 
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Ainda, a Comissão de Licitações esclarece que: 

Onde se lê: 

7.2 JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

A Proposta Comercial terá peso 40 (quarenta) e será julgada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

PC = MVA x peso 

                                 VAA 

Onde:  

PC = Pontuação Comercial 

MVA = Menor valor apresentado 

VAA = Valor apresentado em análise 

Peso = 4 

 

Leia-se:  

7.2 JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

A Proposta Comercial terá peso 40 (quarenta) e será julgada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

PC = MVA x peso 

                                 VAA 

Onde:  

PC = Pontuação Comercial 

MDA = Maior desconto apresentado 

DAA = Desconto apresentado em análise 

Peso = 40 

 

 

 

 

 

Curitiba, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


