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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, que faz parte da proposta técnica, é mencionado um valor de R$ 120.000. Para 
montar o projeto, precisamos entender o que está contemplado nesse valor (inclui pagamento para a agência, 
uma taxa mensal, trata-se de contratação de mídia on-line, trata-se de investimento em terceiros...). O que seria 
exatamente pago com os R$ 120.000? 
 

RESPOSTA 01: Conforme previsto em edital, o valor estimado contempla planejamento, criação, produção e 

veiculação digital. A proponente deverá seguir o formato da proposta de preços, com descontos e honorários 

estimados praticados pela agência. 

 

PERGUNTA 02: No item 9.b. do edital (Valores do Contrato) é mencionada a frase as contratações serão 
realizadas mediante disponibilidade orçamentária". Podemos entender que poderá ocorrer período sem demanda 
e/ou que o valor poderá ser menor que 1.8M no final do contrato?   
 

RESPOSTA 02: Sim, está correto o entendimento. 

 

PERGUNTA 03: No Anexo II - Condições do certame, item 2.3 é mencionado que o licitante não atenderá ou 
atende empresas do mesmo segmento de negócio. Isso significa que não poderemos atender a outras 
confederações, Federações, Associações e Sindicatos, assim como instituições de ensino, consultorias e 
empresas de segurança e saúde? 
 

RESPOSTA 03: A declaração exigida requer que a proponente não atenda empresas que concorram com o 

Sistema Fiep, nas linhas de ação indicadas em edital, predominantemente no estado do Paraná, com a 

possibilidade de abrir polo de EAD em outros estados. 

Confederações, Federações, Associações e Sindicatos em outros estados não é um impeditivo. 

 
PERGUNTA 04: No Anexo II - Condições do Certame, item 8.1 (Percentual de Honorários para os serviços 
contidos no anexo IX), é descrito que os serviços deverão ser faturados de acordo com um percentual sobre os 
valores do anexo IX. Poderia dar um exemplo? Pelo nosso entendimento, um "%" incidirá sobre o valor 
informado e temos dúvidas quanto ao critério desse "%".  
 

RESPOSTA 04: No anexo “planilha de preços” (mesmo link do edital) a proponente poderá simular o % de 

desconto, sendo este linear para todos os itens da aba e poderá ser diferente entre as abas (complexidade I e 

complexidade II). 

 
Exemplo 1: 

A agência contratada apresentou 20% de desconto para todos os itens do anexo IX, então os itens que 

compõem o 3 da aba “complexidade I” terão os seguintes valores finais: 

Criação e produção de HTML + Criação de layout – R$ 864,00 

Outros serviços de E-mail Marketing – R$ 2.266,66 

 

Exemplo 2: 

A agência contratada apresentou 80% de desconto para todos os itens do anexo IX, então os itens que 

compõem o 3 da aba “complexidade I” terão os seguintes valores finais: 

Criação e produção de HTML + Criação de layout – R$ 216,00 

Outros serviços de E-mail Marketing – R$ 566,67 

 
PERGUNTA 05: Na documentação de habilitação não é solicitado balanço patrimonial. Há um capital social 
mínimo registrado no Contrato Social da agência como condição de participação na Concorrência? 
 
RESPOSTA 05: Não há exigência de capital mínimo. 
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PERGUNTA 06: O objeto da Concorrência é “Contratação de agência especializada em Marketing Digital”. 
Contudo, como não há essa atividade econômica específica na CNAE, entendemos que Agência de Publicidade 
como descrição da atividade econômica principal 
E constando no objeto social: 
“a) exploração de: web design, b) desenvolvimento, criação e confecção de portais e páginas 
Na internet e a edição de sites, c) design gráfico e digital” está perfeitamente de acordo com 
O objeto da licitação. Solicito sua confirmação ou esclarecimento quanto a essa colocação. 

 
RESPOSTA 06: Atividades correlatas a Marketing digital serão aceitas. 
 
PERGUNTA 07: Para a apresentação da Capacidade de Atendimento:  
* O caderno específico pode ser apresentado com capa e espiral?  
* A folha timbrada da agência possibilita somente a Impressão na frente. Há algum problema em apresentarmos 
esse caderno numerado sequencialmente, mas sem a impressão ser frente e verso? 
 
RESPOSTA 07: a). Sim. 
b) Não há problemas, a numeração deverá considerar somente face com impressão. 
 
 
PERGUNTA 08: Para a apresentação do Relato de Soluções de Problemas de Comunicação – 

Case:  

* O caderno específico pode ser apresentado com capa e espiral?  

* Há algum impedimento em utilizarmos papel timbrado da empresa para essa apresentação é recomendada a 

utilização de papel A4 branco? 

 

RESPOSTA 08: a) Sim. 

b) Não há impedimento ou recomendação, fica a critério da proponente. 

 
PERGUNTA 09: Quanto a apresentação do Plano de Documentação Integrada – Exercício entendemos que ela 
não é sigilosa quanto a qual exercício é de qual proponente, portanto, no material não é uma questão de 
inabilitação haver logo ou outro meio de identificação da empresa autora, correto? 
 
RESPOSTA 09: Sim, está correto o entendimento. 
 
 
PERGUNTA 10: Podemos entregar somente um CD ou DVD ou Pen drive com todos os arquivos referentes a 
Proposta Técnica? O material pode ter a identificação da proponente? 

 
RESPOSTA 10: Poderá ser apenas um arquivo digital e sim, pode ser identificado. 
 
 
PERGUNTA 11: Os valores da Tabela de Criação apresentados no Anexo IX devem servir de base também para 
a formação de preço do Plano de Documentação Integrada – Exercício ou refere‐se somente a Proposta 
Comercial? 
 

RESPOSTA 11: Refere-se a proposta comercial, a proponente poderá usar o formato como base. 
 
PERGUNTA 12: Tanto no documento do Case quanto do Exercício, há uma padronização de Margens para as 
páginas A4 com até 30 linhas cada ou podemos configura‐las conforme acharmos mais adequado a 
apresentação? 
 

RESPOSTA 12: Não há exigência de configuração de página. Atentar-se a fonte, tamanho da letra, quantidade 

de linhas e páginas. 
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PERGUNTA 13: Na página 20, item 3.1.6 B, diz o seguinte: As áreas de atendimento deverão ser comprovadas 

mediante declaração da licitante afirmando possuir esta estrutura de trabalho. Gostaria de confirmar se essa 

comprovação se dá pela declaração e anexo. 

 

RESPOSTA 13: A declaração anexa não se refere ao item questionado. Quanto ao item 3.1.6 ‘b’ a empresa 

deverá apresentar em forma de declaração. 
 
 
PERGUNTA 14: Vocês poderiam enviar a logo do Fiep para nós, por favor? 

 
 
RESPOSTA 14: 

 
 
PERGUNTA 15: Gostaria de saber se os currículos dos profissionais precisam ser enviados juntos no mesmo 

formato? 

 

RESPOSTA 15: Juntos,no mesmo envelope. Não há exigência de formato. 
 

PERGUNTA 16: Na NT01 -  Capacidade de atendimento, o Item I, referente à relação nominal dos clientes. 

Neste item, clientes de outros segmentos, que não Educação, Segurança e Saúde e Tecnologia e Inovação, não 

marcam nenhum ponto? 

 

RESPOSTA 16: Exato, clientes de outros segmentos não pontuam. 

 
PERGUNTA 17: Na NT01 os clientes das áreas de Educação, Saúde e Segurança, Tecnologia e Inovação 

recebem a pontuação correspondente para cada cliente? Exemplo: 3 clientes de educação fariam 6 pontos e e 1 

de inovação faria 1 ponto, totalizando 7 pontos. Está correto? 
 

RESPOSTA 17: Não está correto o entendimento. A pontuação máxima para este item é 04. Pontua apenas 01 

cliente por segmento. 

 

 

 

Curitiba, 23 de março de 2018. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


