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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: Quando falamos do Briefing, gostaria de saber se a data colocada no edital é mesmo de agosto de 

2018 à fevereiro de 2019, ou houve um erro de digitação, e ele deverá ser de agosto de 2019 à fevereiro de 2020? 

RESPOSTA 01: Agosto de 2018 à Fevereiro de 2019, tendo em vista que é apenas uma informação sobre o período 

de tempo hipotético para elaboração das estratégias. 

 

PERGUNTA 02: Estamos com uma dúvida quando ao subitem 3.1.5: 

Sistemática de atendimento (01 ponto): deve constar o fluxo de atendimento que uma campanha da CONTRATANTE 

irá percorrer dentro da agência. Também deverá apresentar neste item, informações referentes às áreas de 

atendimento da agência, conforme descritivo abaixo: 

a) Fluxo de atendimento de campanha promocional (01 ponto)  

Descrever etapas e áreas envolvidas no processo de elaboração de uma campanha promocional  

Para esse item, construímos um organograma. Para manter essa forma de apresentar o fluxo da agência, este deverá 

ser impresso em A3 Dobrado para ter visualização.  

Na introdução deste documento (página 25 do edital – 3.1 capacidade de atendimento) está descrito: 

A proponente deverá apresentar os documentos e informações que constituem a Capacidade de Atendimento em 

caderno específico, com ou sem o uso de cores, em papel A4, em fonte “arial”, tamanho “12 pontos”, impresso frente e 

verso, em folhas numeradas sequencialmente, a partir da primeira página interna, rubricadas e assinadas na última 

por quem detenha poderes de representação da licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente 

identificado.  

a) Qualquer página com os documentos e informações previstos no subitem “14.2” poderá ser editada em papel A3 

dobrado.  

b) Não há limitação de número de páginas para apresentação da Capacidade de Atendimento.  

c) A Capacidade de Atendimento será constituída de textos, tabelas, gráficos, diagramas, fotos e outros recursos, por 

meios dos quais a licitante apresentará: 

1- Ao que se refere este subitem 14.2?  Procuramos ele no edital e encontramos 3 vezes no texto, mas nenhuma 

delas, tem relação com o contexto acima. 

2- Quando no edital diz, impresso frente e verso, isso não se enquadra para a página em A3? A impressão seria só na 

frente? 

3- O organograma o qual nos referimos acima, pode ser impresso em A3? 

RESPOSTA 02: 1 - Onde lê-se 14.2 entenda-se por 3.1 – esse é o item correto da referência. 

2 - Para o item 3.1, onde não há limitação de número de páginas, pode ser A3 frente e verso. 

3 – Sim, está correto o entendimento. 

 
PERGUNTA 03: Se a remuneração da contratada é SOMENTE a taxa, em cima de qual valor será calculado o valor 

para o serviço de planejamento, criação e demais serviços que serão executados pela CONTRATADA? 

RESPOSTA 03: A agência contratada será remunerada única e exclusivamente através de % de honorários 

incidentes sobre o valor dos serviços a serem contratados. Esse percentual já deve contemplar todos os custos 

relativos aos serviços de planejamento e execução de ações promocionais, criação, contratação e acompanhamento 

de terceiros. Não haverá a incidência de qualquer outro pagamento. 
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PERGUNTA 04: Na página 28/74, item 3.2.2 lê-se: “Para atendimento deste quesito a licitante deverá evidenciar o 

planejamento das ações, apresentando no mínimo 02 e no máximo 05 peças executas detalhando cada ação adotada 

relacionada ao problema de comunicação apresentado no item 14.3.1.”. Ocorre que o item 14.3.1 não existe no 

referido edital. Assumimos, pelo teor do texto, que a referência na verdade se faz ao item 3.2.1 – Estratégia 

Promocional. 

Seria possível a sra. confirmar se a informação acima está correta? Apenas por precaução e certificar que não há 

alguma informação faltante. 

RESPOSTA 04: Onde se lê a referência 14.3.1, leia-se 3.2.1. 

 

PERGUNTA 05: Conforme está descrito no item 4, pg 33, a proposta de preços deverá ser apresentada conforme a 

tabela, expressa em percentual de honorários para prestação dos serviços, com % máxima de 11%. Nossas 

perguntas: Esta tabela de porcentagens, é o único documento que compõe a proposta de preços que deverá ser 

apresentada no envelope de propostas? 

RESPOSTA 05: Sim, está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 06: No item 6.8 da pg.5, diz que: “ os valores para cada um dos itens das propostas apresentadas, serão 

analisados tomando-se por base os valores constantes das planilhas que estão junto aos documentos 

complementares, disponíveis no site informado no anexo II.” 

A) Aqui fala em valores das propostas apresentadas. Não é apenas uma % que vai na proposta, de no máximo 11%? 

B) Quais são estas planilhas citadas do anexo II?  Elas deverão fazer parte da proposta de preços? 

RESPOSTA 06: Onde se lê: 

6.8 Os valores para cada um dos itens das propostas apresentadas, serão analisados tomando-se por base os valores 

constantes das planilhas que estão junto aos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, disponíveis no 

site informado no ANEXO II. 

6.9 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao máximo estipulado no ANEXO I deste 

edital, ou em qualquer um dos seus itens. 

Leia-se: 

Item 4 do Anexo II, a Proposta Comercial terá peso 40 (quarenta) e deverá ser apresentada conforme tabela abaixo 

(modelo anexo ao site), expressa em percentual de honorários para prestação dos serviços, com assinatura e 

identificação do(s) representante(s) legal(is) da licitante. 

 

PERGUNTA 07: Quem será responsável pelo pagamento do terceiro? Sabemos que a FIEP vai pagar o terceiro, mas 

este dinheiro vai entrar na nossa conta e faremos o pagamento ao terceiro, ou a FIEP fará o pagamento diretamente 

ao terceiro, pois o item 3.1 pg 15, gera o entendimento que a Contratada pagará o terceiro. Quem efetuará o 

pagamento? 

RESPOSTA 07: Os fornecedores terceiros serão pagos diretamente pelo Sistema Fiep. 

 

PERGUNTA 08: Todos os documentos que se referem a proposta técnica ( declarações, relação nominal de clientes, 

porte projetos, cronogramas, descritivo das equipes, curriculum de todos os envolvidos no projeto, diplomas, 

graduações, atestados, cases e demais documentos relacionados na proposta técnica), deverão ser todos entregues 

como preceitua o item 3.3.4 observações pg. 31: “ os documentos referentes aos itens de avaliação técnica deverão 

ser entregues em cópia física e uma cópia em meio digital, cd ou pend drive de todas as etapas da proposta técnica.” 
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A) Isto procede? Teremos que entregar todos os documentos relacionados acima em cópia física e cópia digital? 

B) Ou quais os documentos que terão que ter a cópia digital e física? Favor relacionar. 

RESPOSTA 08: a) Sim, conforme exigência do edital.  

b) Conforme item 3 do Anexo II, pagina 25 “PROPOSTA TÉCNICA terá peso (60 PONTOS), todos os documentos 

deverão ser entregues em cópia física e uma cópia em meio digital, em CD ou pendrive de todas as etapas da 

proposta técnica”. 

 

PERGUNTA 09: O Contrato de confidencialidade é exclusivo à contratada? Será somente na fase de assinatura de 

contrato? 

RESPOSTA 09: Sim, está correto o entendimento. 

 
 

PERGUNTA 10: Em referência a Concorrência 896/2018, o edital pede que os Atestados sejam fornecidos em carta 
timbrada, assinada, com carimbo que traga nome e função do signatário. Contudo, percebemos ao solicitar os 
atestados para nossos clientes, que nem todos utilizam esse carimbo de identificação pessoal com nome e função. 
Assim, pedimos para que fosse usado o carimbo de CNPJ da empresa. Mas, algumas empresas não deixam 
disponível esse carimbo de CNPJ. Então, questiono se a carta timbrada do cliente com sua assinatura original é 
válida, descartando somente o carimbo, e sendo colocado no conteúdo do documento nome completo da pessoa que 
assina, cargo/função, e-mail e telefone para contato. 
De acordo? 
RESPOSTA 10: Desde que contenha todas as informações solicitadas conforme edital, o documento será aceito. 
 
PERGUNTA 11: 6.9 do edital pg. 5 – Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao 
máximo estipulado no anexo I, deste edital, ou em qualquer dos seus itens. Pergunta – A proposta a ser apresentada 
não é em porcentagem? Como aqui fala em valores? E que itens são estes que são ditos ao final do item 6.9 
(destacados me vermelho)? 

RESPOSTA 11: Resposta 6 deste esclarecimento. 

 

 

 
Curitiba, 22 de fevereiro de 2019. 
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