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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:  

a) A proposta deve ser feita por lote? Por exemplo: queremos participar do lote 01 e 02. As propostas devem ser 

separadas por envelope, sendo cada lote em seu envelope? Ou podemos usar as duas em uma única proposta e 

envelope? 

b) Caso a mesma empresa entre em todos os lotes, uma única documentação é válida para todos os lotes?  

c) No lote 03 LONDRINA no item 3 OUTDOOR SIMPLES PAPEL SEM PRODUÇÃO o valor é R$ 780,00 e no item 05 

OUTDOOR SIMPLES LONADO SEM PRODUÇÃO o valor é R$ 770,00. Os valores estão corretos? Pois o lonado está 

com valor menor do que o de papel. 

d) A mesma empresa pode passar a procuração para 2 pessoas diferentes para lotes diferentes? 

e) no anexo 2 item 10 as informações abaixo devem ser entregues na assinatura da ATA? Ou deve ser levado no dia 

da licitação?  

B1) Declaração de que seus funcionários utilizarão EPI´s durante a execução dos serviços; 

B2) Declaração contendo a lista de pontos de cada cidade, com endereço completo: rua/ avenida, nº e 

bairro, do (s) Lote (s) que se pretende participar. 

f) No Edital no item 5 / 5.2 onde consta a) especificação do(s) produtos(s) com descrição detalhada das características 

seria a descrição abaixo? Obs.: com início conforme descrito abaixo até o item 1.7? Se sim, deve constar na proposta 

de preço? 

DETALHAMENTOS DOS SERVIÇOS (para todos os lotes): 

Contratação de Empresa de Mídia Exterior para produção e veiculação de faces de outdoors, frontlight e/ou topsight, 

com instalação incluída, conforme detalhamento a seguir: 

• Contratação de pontos de outdoor, front light e/ou topsight, nos municípios do Estado do Paraná, conforme locais 

informados no Item 9 do Anexo II, quando a mídia for existente. 

• Contratação de painéis rodoviários nos formatos frontlight, e/ou topsight, com veiculação nas principais rodovias 

(Federais e Estaduais) do entorno dos municípios do Estado do Paraná, conforme locais informados no Item 9 do Anexo 

II, quando a mídia for existente. 

• Produção de Papel ou Lonas para a exibição nas faces de outdoors e produção Lonas para a exibição nas faces de 

frontlight e/ou topsight, selecionados para a veiculação. 

• A instalação deve prever equipe especializada, com equipamento adequado, sendo de total responsabilidade do 

fornecedor licitado possíveis problemas de instalação e fixação do cartaz e/ou lona no painel. 

• Todas as opções de painéis disponíveis devem estar em conformidade com as leis municipais e demais aos órgãos 

competentes de cada município e estar com o alvará de todos os pontos em dia para realização do serviço. Qualquer 

irregularidade nos pontos fornecidos será de responsabilidade da CONTRATADA. 

1.1) OUTDOOR 

Mídia externa que possui área visual no formato padrão com 9m largura por 3m de altura, com periodicidade mínima de 

exposição de 14 dias (bi-semana). A comunicação poderá ser realizada com papel ou lona: 

a) Produção cartaz - até 250 cartazes: impressão gráfica Digital de cartazes padrão outdoor 32 folhas policromia total 

(100%) com resolução mínima de 300DPIs em papel específico para outdoor, com gramatura mínima de 90 gramas, 

conforme arte previamente fornecida pelo cliente; 
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b) Produção cartaz - acima de 250 cartazes: impressão gráfica em off-set de cartazes outdoor 32 folhas, em policromia 

total sobre papel off set com gramatura mínima de 90 gramas, conforme arte previamente fornecida pelo cliente. 

c) Produção lona: lona para impressão colorida UV, 4 cores, gramatura 440 gramas, com resolução mínima: 1200 DPIs 

e acabamento em lacre de PVC, cordão ou ilhós. 

• Custo de entrega e instalação dos cartazes ou lonas nas respectivas exibidoras por conta da empresa CONTRATADA. 

• Reserva técnica de cartazes ou lonas na porcentagem de 10% sobre a quantidade total para reposição imediata de 

peças que venham a se danificar (total ou parcialmente) no caso de intempéries (mau tempo) ou outras 

circunstâncias imprevisíveis. 

 

RESPOSTA 01:   

a) As propostas não precisam ser separadas por envelope, podem constar em uma única proposta dentro de um único 

envelope, desde que contenham os Lotes que a empresa pretende participar. 

b) Sim. 

c) De fato, o valor não está correto. O Edital será retificado e será agendada nova data para abertura do certame. 

d) Se a mesma empresa pretende participar de 02 lotes, pode credenciar o mesmo representante. 

e) Esta documentação deve ser apresentada no ato da assinatura da Ata de Registro de Preços e não na data da sessão 

pública, conforme menciona o item 10 do Anexo II. 

f) A proposta deve ser apresentada conforme as especificações informadas no Anexo I do edital, para o lote ao qual 

pretende-se participar. 

 

 
Curitiba, 06 de agosto de 2019 
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