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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:  

Gostaríamos de participar, porém arrematar somente o LOTE 1 e 2 Curitiba e Região Metropolitana, porém não temos 

outdoor em determinadas cidades: Bocaíuva do Sul, Campo Largo, Mandirituba, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rio 

Negro e Rodovias. Nosso interesse de cobertura seria para: Curitiba, Araucária, Colombo e Pinhais.  Mas lendo o 

contrato vi no ANEXO 1, item: 

1.3) EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES  

A CONTRATADA será responsável pela campanha total dos municípios pertencentes arrematado conforme os locais 

indicados no item 9 do ANEXO 2. Procede esse item, ou seja, não poderíamos participar? 

 

RESPOSTA 01:   

A proponente deverá cotar todos os itens previstos no Lote em que pretende participar, de acordo com o item 06 do 

Anexo II em sua alínea ‘b’ e item 1.3 do Anexo I, observando as cidades previstas no Anexo II, item 9, do Edital, sob 

pena de desclassificação do Lote inteiro caso haja item dentro do respectivo Lote sem apresentação de proposta. 

 

PERGUNTA 02:  

a) Os valores médios sugeridos por produtos são líquidos. Ou seja, não contemplam honorários de agencia, confere? 

b) Caso o item produção dos cartazes ou das lonas não seja preenchido por nós, pois nossa empresa não consegue 

emitir uma Fatura Fiscal de serviços gráficos, deixamos esse item sem valor e participamos normalmente dos demais? 

Ou e obrigatório a participação em todos os itens? 

c)  E em caso de sim, para produção gráfica podemos emitir a Fatura Fiscal de veiculação? Ou e obrigatório emitir uma 

fatura fiscal de serviços gráficos? 

 

RESPOSTA 02:  

a) Sim, valores para faturamento direto contra Sistema Fiep, sem agência de publicidade. 

b) Sim, é obrigatória a participação de todos os itens constantes no Lote em que a empresa pretende participar, de 

acordo com o item 6, alínea ‘b’ do Anexo II, item 1.3 do Anexo I do Edital. 

c) Por se tratar de serviços de comunicação visual, caso a produção seja contratada isoladamente, sem veiculação, 

deverá ser faturado como serviço de comunicação visual. Caso seja contratado com serviço de veiculação, deverá ser 

faturado como serviço de veiculação. 

 

PERGUNTA 03:  

a) Estou finalizando a documentação para a participação e na Minuta da Ata de Registros de preços conforme abaixo 

em amarelo, eu coloco quem como responsável pela parte do Sesi/Senai? 9. DOS GESTORES DO CONTRATO 9.1. 

As partes designam, neste ato, o Sr(a). (nome do responsável do SESI/SENAI) e o Sr(a). (nome do responsável da 

empresa pelo serviço) para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e da CONTRATADA, 

respectivamente, que se tornam responsáveis por acompanhar a execução do objeto desta ata e manterão, entre si, 

relacionamento direto.  
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b) Outra Dúvida, caso da nossa parte não existir o interesse em participar na parte de Produção de Lonas e cartazes 

apenas, podemos deixar em branco esses valores? Nosso Interesse como veículo é em participar da Locação dos 

espaços publicitários e fornecer lonas e cartazes apernas para os nossos pontos de mídia. 

 

RESPOSTA 03: 

a) Não há necessidade da entrega da minuta da Ata de Registro de Preços. Trata-se apenas de uma minuta para 

conhecimento do fornecedor, a qual será devidamente preenchida e emitida no momento da formalização da 

contratação junto ao proponente vencedor, após homologação do processo. Não há necessidade de preenchê-la para 

o dia da sessão pública. 

b) Conforme mencionado nos questionamentos anteriores, a proponente que desejar participar do Lote, deverá cotar 

todos os itens constantes neste, sob pena de desclassificação do Lote inteiro, de acordo item 06 do Anexo II em sua 

alínea ‘b’ e item 1.3 do Anexo I. 

 

 

 
Curitiba, 05 de agosto de 2019 
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