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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 
licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 01: No briefing vocês citam os concorrentes a nível bacharelado e tecnólogo, porém no anexo 2 vocês 
citam que a agência não pode atender empresa do ramo educacional, por exemplo. No nosso caso atendemos uma 
empresa do ramo educacional EAD, porém ela não é citada como concorrente de vocês, então gostaria de saber de 
podemos participar da licitação e não ser prejudicado por atendermos uma empresa desse ramo?  
RESPOSTA 01: Qualquer cliente nos segmentos indicados, no caso Educação, será um impeditivo para o 
atendimento da conta. 

 
PERGUNTA 02: Estamos nos preparando para participar da Concorrência Pública Nº. LIC-2.0006/2019 que trata de 
contratação de agência digital. 
Porém o edital prevê nos requisitos complementares para habilitação o item: 
2.4 Declaração da licitante, que não atende/atenderá empresas do mesmo segmento, durante a vigência do 
contrato. Relação abaixo: 
I. EDUCAÇÃO 
· Infantil 
· Fundamental 
· Médio 
· Superior 
· Profissionalizante 
· Jovem e adultos 
· Educação 
Atualmente atendemos a área de criação de um cliente no segmento. Porém não trabalhamos nem com parte 
estratégica de mídia e tampouco mídia on line. Nesse cliente funcionamos como bureau de criação. Gostaríamos de 
saber qual o impacto dessa relação para participação nesse certame. 
RESPOSTA 02: Qualquer cliente nos segmentos indicados será um impeditivo para o atendimento da conta. 
 
PERGUNTA 03: Uma das instruções do Edital é a de realizar um cadastro no painel de fornecedores, porém ao 
acessar o painel este não está disponível desde a data de abertura. Como devemos proceder? 
RESPOSTA 03: Informamos que o Portal do Fornecedor está apresentando instabilidade devido a ajustes no 
sistema. Porém salientamos que tal cadastro não impede a participação no certame, visto que será obrigação 
apenas da empresa vencedora. 
 
PERGUNTA 04: Gostaríamos de retirar algumas dúvidas sobre a Licitação: No edital informa que precisamos indicar 
2 profissionais para o atendimento à conta. Este estarão alocados na Estrutura da FIEP ou serão apenas alocados 
na estrutura da contratante? 
RESPOSTA 04: Serão alocados na estrutura da contratada. 
 
PERGUNTA 05: Sobre os cases, além do anexo aos envelopes será possível incluir materiais publicitários 
adicionais ao envelope ou somente o Case no formato informado será aceito? 
RESPOSTA 05: Para fins de pontuação serão aceitos somente os documentos relacionados no item 3.2 do Anexo II 
do Edital. 
 
PERGUNTA 06: Sobre o Cadastro de Fornecedores, já informamos nossos dados anteriormente, porém não 
estamos conseguindo acessar o painel de fornecedores pois este se encontra indisponível. Como devemos 
proceder? 
RESPOSTA 06: Informamos que o Portal do Fornecedor está apresentando instabilidade devido a ajustes no 
sistema. Porém salientamos que tal cadastro não impede a participação no certame, visto que será obrigação 
apenas da empresa vencedora. 
 
PERGUNTA 07: Sobre os documentos, além de entregar todos os documentos no dia é preciso enviar algum 
documento anteriormente? Se sim, qual seria o canal e por onde? 
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RESPOSTA 07: Não, toda a documentação deverá ser entregue em envelopes fechados, conforme previsto no item 
2 do preâmbulo do edital. 
 
PERGUNTA 08: Sobre a Apresentação, no dia da apresentação dos documentos será necessária a apresentação 
ou argumentação de alguma proposta? 
RESPOSTA 08: Na data e horário da abertura da sessão pública deverão ser entregues todos os documentos 
exigidos no edital em envelopes lacrados. 
 
PERGUNTA 09: Sobre a Sessão. Quanto tempo levará a sessão de abertura? 
RESPOSTA 09: Não há possibilidade de prever o tempo estimado de duração da sessão de abertura.  
 
PERGUNTA 10: a) sobre o representante legal, o profissional presente na sessão de abertura deverá ser o 
responsável legal pela empresa?  
b) existe a possibilidade dos documentos serem assinados por um profissional e serem entregues e representados 
por um profissional da empresa?  
c) todos aqueles que estiverem presentes na Sessão deverão ser representantes legais da empresa? 
RESPOSTA 10: a) fica a critério da empresa participante encaminhar o representante legal (sócio ou procurador) ou 
emissário em sessão pública, porém apenas o representante legal (sócio ou procurador) poderá efetivamente 
representar a empresa, assinando documentos, realizando observações, bem como, todos os atos pertinentes.  
b). Os documentos deverão ser assinados pelo representante legal da empresa, conforme previsto em edital. Caso a 
empresa encaminhe outro representante em sessão de abertura, é possível, desde que este possua poderes para 
representa-la.    
c) Não há necessidade de todos os presentes serem representantes. 
 
 
PERGUNTA 11: No edital informa a obrigatoriedade para o atendimento de 3 segmentos, isso é negociável? 
RESPOSTA 11: Não é negociável, são os segmentos de atuação o Sistema Fiep e deverá ser atendido o que se 
exige no edital. 
 
PERGUNTA 12: O valor de 3 milhões ao ano considera Mídia e Fee de Agência? 
RESPOSTA 12: Valor total de contratação do objeto licitado. 
 
PERGUNTA 13: Os itens 5.2 e 5.3 da PROPOSTA TÉCNICA tem a seguinte informação: 
5.2 A Proposta Técnica deverá conter a descrição de todos os serviços especificados no ANEXO II do Edital, a 
serem prestados pela licitante a ser CONTRATADA.  
5.3 Especificação da Proposta Técnica com descrição detalhada das características, conforme exigido no ANEXO II. 
Não resta claro onde na proposta técnica devemos colocar a descrição detalhada dos serviços a serem prestados, 
vocês se referem aos serviços da proposta técnica, correto? 
RESPOSTA 13: A proposta técnica é composta do item 3 do anexo II do edital + briefing anexo. 
 
 
PERGUNTA 14: O item 9 sobre a forma de pagamento não trata de valores máximos e mínimos de % permitidos, 
vcs não estabelecem um mínimo deste % permitido dentro dos critérios de exequibilidade determinados pelo 
contratante?  
9. FORMA DE REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA 
A CONTRATADA poderá ser remunerada das formas descritas abaixo:  
a) % de honorários incidentes sobre os serviços desenvolvidos e coordenados pela agência, formal e previamente 
autorizados pela CONTRATANTE e executados por terceiros.  
b) % de desconto sobre a Tabela Sinapro/PR, para trabalhos de criação e projetos que não incluam mídia online. 
c) % de honorários sobre os serviços contratação e gerenciamento de mídia online, de acordo com a seguinte 
divisão: 
• % de honorários sobre os serviços de contratação e gerenciamento de mídia online - contempla a criação de até 
20 peças 
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• % de honorários sobre os serviços de contratação e gerenciamento de mídia online - contempla a criação de 21 
até 50 peças 
• % de honorários sobre os serviços de contratação e gerenciamento de mídia online - contempla a criação de 51 
até 100 peças 
• % de honorários sobre os serviços de contratação e gerenciamento de mídia online - contempla a criação acima 
de 100 peças 
RESPOSTA 14: Conforme “PROPOSTA DE PREÇOS” – documento anexo ao edital, há um % máximo estipulado 
para cada item, não há % mínimo. 

 

PERGUNTA 15: Existe, atualmente, alguma empresa que presta os serviços objeto desse edital para o Sistema 
Fiep? 
RESPOSTA 15: Sim, atualmente o Sistema FIEP possui uma empresa contratada para este serviço. 
 

PERGUNTA 16: Venho por este, solicitar a compreensão de todos, no que diz respeito a prazos. Já atuando no 
seguimento de agências de publicidade e marketing digital, notamos que o prazo de 15 dias da publicação até a 
abertura dos envelopes, é insuficiente para compor um briefing.  
O  § 1º diz que "... 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..." , mas, no final do mesmo "... ficando a critério do SESI estender estes 
prazos quando a complexidade do objeto assim o exigir..." 
Afim de incentivar a competitividade entre as empresas, e dar tempo necessário a cada participante para compor um 
material bem feito, e até mesmo ajudar a entidade a escolher a melhor técnica e o menor preço solicitamos a 
extensão deste prazo.  
Já somos a segunda empresa a entrar em contato e sinalizar a incompatibilidade de prazos, acreditamos que cada 
processo existe sua particularidade de complexidade, e nesse, o prazo se faz insuficiente. 
RESPOSTA 16: Esclarecemos que o referido edital está cumprindo o prazo mínimo de publicidade legal de acordo 
com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, onde o mesmo determina que para esta modalidade 
o prazo seja de 15 dias, conforme informado pela própria proponente interessada em participar da licitação. Ainda, o 
Sistema FIEP reitera a permanência deste prazo com base em processos similares ocorridos anteriormente, onde o 
critério de julgamento necessitava de elaboração de proposta técnica e não houve necessidade de prorrogação de 
prazo, visto que houveram interessados. 
 
PERGUNTA 17: Dentro das responsabilidades da CONTRATADA, no item 3.6, é dito que "3.6 Manter em Curitiba 
ou RMC (Região metropolitana de Curitiba), durante toda a vigência do contrato, escritório com poderes de decisão 
para atender a CONTRATANTE;". Sobre isso, pergunta-se: os profissionais relevantes à execução de fato do objeto 
do contrato também deverão estar alocados em Curitiba ou RMC? Ou apenas um profissional de atendimento? 
RESPOSTA 17: Deverá estar em Curitiba o Atendimento dedicado exclusivo ao Sistema Fiep. Os demais 
profissionais envolvidos nas atividades, eventualmente poderão ser convocados para reuniões presenciais na sede 
do Sistema Fiep, por conta de questões técnicas. 
 
 
PERGUNTA 18: Dentro das responsabilidades da CONTRATADA, no item 3.8, é dito que "3.8 Deverá participar de 
Reuniões de briefing, apresentação de resultados, acompanhamento de campanhas, ações de melhoria 
programadas pela CONTRATANTE”. Sobre isso, pergunta-se: as reuniões deverão ser presenciais (nas 
dependências da CONTRATANTE), ou poderão ser online? 
RESPOSTA 18: As reuniões serão presenciais com o Atendimento dedicado exclusivo ao Sistema Fiep, sendo que 
outros profissionais envolvidos nas atividades, poderão ser convocados por conta de questões técnicas. 
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PERGUNTA 19: O item 03 do Anexo II, que traz as orientações para a elaboração da Proposta Técnica, solicita que 
os documentos deverão ser entregues em formato físico e uma cópia digital, com todas as etapas. Contudo, nas 
especificações do Relato de Trabalho, especialmente no item 3.2.3 pede-se na observação que também seja 
enviado cópia física e digital de toda a documentação. Assim, perguntamos se a entrega de apenas uma cópia 
digital de toda a proposta técnica (Capacidade de Atendimento, Relato e Estratégia) atende às exigências da 
Comissão de Licitação. 
RESPOSTA 19: Sim, uma única cópia digital de toda a proposta técnica atende. 
 
 
PERGUNTA 20: Todos os funcionários deverão ser contratados em regime CLT para a execução do serviço ou 
apenas os profissionais indicados: 01 (um) Gerente de conta e 01 (um) Atendimento? 

RESPOSTA 20: Será exigido na fase técnica do processo a comprovação de vínculo do Atendimento e do Gerente 
da conta. 
A comprovação de vínculo deve ocorrer mediante cópias autenticadas de: contratos de prestação de serviços (entre 
o profissional e a empresa CONTRATADA, não serão aceitos contratos entre Pessoas Jurídicas), registro em 
carteira de trabalho, ou de instrumento construtivo (caso pertencente ao quadro societário da empresa).  
• No caso de instrumento construtivo, faz-se necessária, minimamente, a descrição do serviço de “comunicação 
digital” no objeto social da empresa.  
• Os contratos de prestação de serviços também deverão conter, além da descrição expressa de serviço de 
“comunicação digital”, a identificação das partes envolvidas (contratante e contratada) e suas assinaturas, período 
da prestação do serviço, local, data e ano. 
 
PERGUNTA 21: Temos uma dúvida na solicitação abaixo: 
3.1.1 Relação nominal dos seus clientes à época da licitação por segmento (04 pontos), com 
especificação do início do atendimento de cada um deles, bem como, comprovação de 
atendimento feita através de carta timbrada da empresa atendida, assinada pelo cliente em 
questão, com carimbo que traga o nome e função do signatário, o segmento de atuação do cliente 
atendido para pontuação conforme descrito abaixo: 
Item Segmento de atendimento Pontuação 
01 Educação 2,0 
02 Segurança e Saúde 1,0 
03 Tecnologia e Inovação 1,0 
Acontece que vocês solicitam a seguinte declaração: 
2.4 Declaração da licitante, que não atende/atenderá empresas do mesmo segmento, durante a vigência do 
contrato. Relação abaixo: 
I. EDUCAÇÃO 
II. CONSULTORIAS E ASSESSORIAS 
III. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
DÚVIDA 
Vocês informam que a empresa não pode atender na época da licitação estes serviços, depois pedem comprovação 
de que na época da licitação a empresa atenda estes serviços? 
RESPOSTA 21: O item 3.1.1 trata-se de pontuação por clientes dos segmentos atendidos anteriormente.  
O item 2.4, refere-se a empresa contratada, onde a conta só poderá ser atendida por quem não tiver na carteira 
clientes dos segmentos citados. 
 
PERGUNTA 22: Quando dos contratos públicos os atestados são emitidos após 1 ano de atendimento, sendo assim 
é necessário consultar os sítios oficiais dos órgãos para comprovar a existência bem como o andamento do contrato. 
É possível fazer a indicação de contratos ativos que ainda não tem 1 ano? 
RESPOSTA 22: Entendemos que a pergunta não está completa e reforçamos que todos os documentos exigidos 
deverão ser entregues. Porém, conforme previsto em edital a Comissão de Licitação poderá realizar diligências, 
desde que o documento tenha sido entregue. 
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PERGUNTA 23: Os serviços de planejamento de campanhas, assim como BI, SEO, Criação de Dashboard serão 
cobertos pela tabela da SINAPRO? 
RESPOSTA 23: Os serviços de CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS DIGITAIS E PRESENÇA DIGITAL, 
PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, RELATÓRIOS DE PRESENÇA DIGITAL, AQUISIÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE MÍDIA ONLINE, conforme detalhamento nos itens 1.1 a 1.4 do anexo I do edital estão 
incluídos no % de honorários sobre os serviços de contratação e gerenciamento de mídia online. 
SEO será remunerado conforme desconto tabela SINAPRO. 
 
PERGUNTA 24: Qual será o valor mínimo de mídia investido pela FIEP? 
RESPOSTA 24: Não há esta definição prévia. Esse valor é teto mas é o estimado para realização durante a vigência 
do contrato de acordo com as estratégias das campanhas. 
 
PERGUNTA 25: O profissional de atendimento exclusivo será coberto pela tabela da SINAPRO? 
RESPOSTA 25: Não. O atendimento está incluído no % de honorários sobre os serviços de contratação e 
gerenciamento de mídia online. 
 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2019. 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


