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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: Página 25 - Item 3.1.1 - Relação nominal dos seus clientes à época da licitação por segmento - 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 Página 26 - Segmentos de atendimento - Educação – ensino 

fundamental e médio, educação superior, ensino profissionalizante || Segurança e Saúde – consultorias, programas 

de segurança e saúde no trabalho, programas de promoção da saúde || Inovação e tecnologia – consultorias, 

metrologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação - Em relação ao documento em questão, a declaração do cliente, 

quando o cliente em questão atuar em uma ou mais segmentos, como será o cômputo desta pontuação? É possível, 

com uma carta timbrada do cliente pontuar em mais de um dos quesitos, caso ele atue em mais de um segmento? 

RESPOSTA 01: 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 02: Item 3.1.2 do ANEXO II - pág. 26/74. Existe algum modelo da Carta Timbrada mencionada neste 

item? Informo porém, que temos os nossos atestados de capacidade técnica emitidos de maneira pretérita, com 

todas as informações solicitadas. Estes podem ser utilizados ou deve ser seguido o modelo a ser informado? 

RESPOSTA 02: Não há modelo para este documento. Serão aceitos todos os atestados que contenham as 

informações solicitadas. 

 

PERGUNTA 03: Página 30 - Item 3.3, letra b) Está informando que o case deve ser desenvolvido 'conforme briefing 

anexo', porém o briefing em questão não faz parte do documento. Favor disponibilizar o briefing para 

desenvolvimento do case. 

RESPOSTA 03: O Briefing está publicado no site do Sistema FIEP, conforme link: 

http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/index.php?system=arquivos&action=listar&id=8614.  

 

PERGUNTA 04: Item 2.2 do ANEXO II - pág 25/74. Existe um modelo da referida declaração? Em caso negativo, quais 

leis devem ser citadas no documento? 

RESPOSTA 04: Conforme Anexo deste esclarecimento. 

 

PERGUNTA 05: No item 4 do ANEXO II encontramos a tabela para cobrança de honorários, em forma de percentual: 

 

% de honorários sobre 

os serviços de planejamento 

e execução de ações promocionais 

+ criação + contratação e  

acompanhamento de terceiros.  

http://app2.fiepr.org.br/licitacao/html/index.php?system=arquivos&action=listar&id=8614
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 Não encontramos nenhuma outra forma de precificação, sendo assim, gostaríamos de saber como se dá a 

precificação do item abaixo descrito, conforme edital: 

O Contrato será executado com o fornecimento de produtos e serviços classificados em:  

I. Inteligência: Produtos e serviços executáveis pela CONTRATADA - Planejamento, prospecção, desenvolvimento de 

linha criativa e layout, formatação, organização e coordenação de ações de Live Marketing;  

Onde encontramos o valor de referência para os serviços executados pela CONTRATADA, pois no edital encontramos 

apenas remuneração para acompanhamento de produção e montagem? 

RESPOSTA 05: 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. 

 

PERGUNTA 06: Tenho dúvidas em relação a essa planilha de valor da licitação do Colégio SESI, Processo nº. 

16148/2018 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 896/2018, Poderia me explicar melhor por favor? 

RESPOSTA 06: Conforme esclarecimento do Briefing. 

 

PERGUNTA 07: Em referência ao edital da concorrência 896/2018, encaminho os seguintes questionamentos: 

1) Qual a verba estimada para a execução do briefing? 

2) Há KV da campanha ou devemos utilizar somente as logos listadas em polices e na assinatura? 

RESPOSTA 07: Esclarecimento do Briefing. 

 

PERGUNTA 08: No edital, referente a confecção do .doc sinalizam apenas para usarem fonte Arial 12 e páginas 

numeradas, podendo estas serem coloridas. 

Pergunta: existe outras regras para diagramação? Como valor de espaçamento de parágrafos? Alguma norma da 

ABNT? Margem? Tá bem vago quanto a isso. Será que conseguimos mais direcionamentos referente a isso? 

RESPOSTA 08: a proponente deverá seguir as exigências item: 3.1, 3.2 e 3.3. 

Cada item tem uma exigência diferenciada para entrega de material. Não há exigência quanto a diagramação e 

sim quanto a quantidade de linhas e páginas. 

 

PERGUNTA 09: Pode ter peças com áudio visual? 

RESPOSTA 09: Sim. Conforme item 3 do Anexo II 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 10: No item 3.3.1 do Edital, está escrito que a licitante deve apresentar as linhas gerais da proposta para 

suprir o problema geral e específico de comunicação a ser enfrentado para alcançar resultados e metas de 

comunicação desejados, compreendendo a explicitação e defesa das estratégias que devem fundamentar a 

proposta de solução promocional para a problemática apresentada no briefing.  

Pergunta: a problemática é apenas referente às metas de matrícula e rematrícula? Há outra problemática além 

desta? 

RESPOSTA 10: Publicado esclarecimento do Briefing – captação de novas matrículas. 
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PERGUNTA 11: No item 3.3.2 Ideia Criativa, há um limite de páginas? 

RESPOSTA 11: Não há limite de páginas e sim de peças, no mínimo 03 e no máximo 08. 

 

PERGUNTA 12: Como é a política de Redes Sociais do Colégio SESI? 

RESPOSTA 12: O Colégio Sesi está presente no Instagram e no Facebook. Caso não seja esta a dúvida, favor, 

refazer o questionamento. 

 

PERGUNTA 13: É possível utilizar meios de comunicação ON e OFF na campanha? Caso sim, eles devem estar dentro 

do budget da campanha promocional? 

RESPOSTA 13: A Campanha deve ser focada em ação promocional. Caso tenha alguma estratégia ON e OFF que 

não envolva mídia, deve estar dentro do orçamento total da ação. 

 

PERGUNTA 14: 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? 

RESPOSTA 14: Para chegar no valor a vencedora deverá realizar 03 orçamentos de mercado, de acordo com o 

estipulado no item 8 do anexo I. 

 

PERGUNTA 15: 1 - Além do edital não informar a remuneração sobre os serviços de inteligência prestados 

internamente pela agência como: Planejamento, prospecção, desenvolvimento de linha criativa e layout, 

formatação, organização e coordenação de ações de Live Marketing, não fica claro como se dá a remuneração como: 

alimentação equipe agência, taxas para realização de eventos como ECAD, taxi, entre outros. 

“Segue abaixo esclarecimentos da FENAPRO:  

A Agência é remunerada da seguinte forma: 

•             Trabalhos internos (planejamento, criação, execução até arte-final )  Tabela de Custos Referencias editado 

pelo Sindicato das Agências de Propaganda do estado onde a Agência está situada; 

•             Supervisão de serviços, de produção externa prestados por Fornecedores especializados, selecionados pela 

Agência ou indicado pelo Cliente honorários de 15% calculados sobre o valor dos serviços prestados pelos 

Fornecedores, pagos pelo Cliente; 

•             Se a responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente à contratação do serviço junto ao Fornecedor 

ou ao seu pagamento, o cliente pagará à Agência honorários de, no mínimo 5% e no máximo, 10%.” 

3.6  Todos os demais serviços e suprimentos terão o seu custo coberto pelo cliente, deverão ser adequadamente 

orçados e requererão prévia e expressa autorização do Cliente para a sua execução. O custo dos serviços internos, 

assim entendidos aqueles que são executados pelo pessoal e/ou com os recursos da própria Agência, será calculado 

com base em parâmetros referenciais estabelecidos pelo Sindicato da base territorial onde a Agência estiver 

localizada e não será acrescido de honorários nem de quaisquer encargos.  

3.6.1 Os serviços e os suprimentos externos terão os seus custos orçados junto a Fornecedores especializados, 

selecionados pela Agência ou indicados pelo Anunciante. O Cliente deverá pagar à Agência “honorários’’ de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor dos serviços e suprimentos contratados com quaisquer Fornecedores. 3.6.2 Quando 

a responsabilidade da Agência limitar-se exclusivamente à contratação ou pagamento do serviço ou suprimento, 

sobre o valor respectivo o Anunciante pagará à Agência “honorários” de no mínimo 5% (cinco por cento) e no 

máximo 10% (dez por cento). 

Texto da lei 8.666 uma vez que o regulamento não prevê tal situação: 

Art. 44.  No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital 

ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por esta Lei. 
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§ 3o  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 

ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração 

RESPOSTA 15: Referente a remuneração da agência, 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. O pagamento referente aos serviços prestados por 

fornecedores terceiros ocorrerá conforme o disposto no item 10 do Anexo 1 do Edital. 

Ainda, 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”. 

 

PERGUNTA 16: Quais as certidões que os fornecedores orçados devem ter? Os 3 orçamentos apresentados devem 

estar acompanhados de quais certidões? 

RESPOSTA 16: Certidão Negativa Federal, Certidão Negativa Estadual, Certidão Negativa Municipal e Certidão 

Negativa FGTS. 

 

 

 

Curitiba, 08 de fevereiro de 2019. 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


