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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: A peça conceito da campanha (keyvisual, KV) atualizada no Comunicado I, possui 3 fotos de 
pessoas. As licitantes devem manter estas fotos/pessoas nas peças de desdobramentos ou estão livres para sugerir 
outras?  
RESPOSTA 01: Deverão manter. 
 
PERGUNTA 02: Se utilizadas as mesmas fotos do KV, podemos desconsiderar o custo das mesmas levando em 
conta que já são estão contratadas pelo Senai? 
RESPOSTA 02: Sim, pode desconsiderar o custo da foto. 
 

PERGUNTA 03: Sobre o item 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.”, é correto entender a referida 

descrição como o texto do item 1 - Descrição do Objeto? 
RESPOSTA 03: Deve ser considerado o item 3 do Anexo II “Requisitos complementares para Proposta Técnica 

(Envelope 02)”. 
 

PERGUNTA 04: O subitem 3.1.3 do Anexo II diz que “No caso de instrumento constitutivo, faz-se necessária, 

minimamente, a descrição de serviços de relacionados a atividade de promoção de vendas no objeto social da 

empresa. Este documento deve ser acompanhado de declaração de prestação de serviços direcionada ao 

profissional (nome completo), onde deve constar o período da realização do serviço, identificação da empresa 

cliente com indicação do CNPJ, constando nome completo e cargo do signatário, bem como telefone para contato. ” 

É correto entender que a declaração de prestação de serviços complementar deverá ser emitida por cada cliente 

atendido pelo profissional e ser assinada por ele (cliente)? 
RESPOSTA 04: A declaração tem a finalidade de comprovar que o profissional além de ser sócio da empresa 

também atua na função. O item exige quatro anos de experiência, portanto pode ser uma declaração de uma 

empresa atendida por quatro anos por este profissional ou mais de mais de uma empresa que some os quatro anos. 

 
PERGUNTA 05: Sobre o subitem 3 (Anexo II), é correto entender que as peças eletrônicas do item Case, por não 

possuírem versão "física", devem ser apresentadas apenas no pendrive/CD que será a cópia digital de toda a 

proposta técnica? 
RESPOSTA 05: Sim, está correto entendimento. 

 

PERGUNTA 06: Há um número mínimo e um máximo para os atestados do subitem 3.1.1? 

RESPOSTA 06: Não há quantidade mínima e nem máxima, a proponente pontuará de acordo com o exposto no 

atestado. O que pode acontecer também, é um único atestado atender mais de um critério. 
 

        PERGUNTA 07: O Anexo Briefing orienta como “Responsabilidades da agência: Envio de planejamento das ações 

promocionais e desdobramento das peças sugeridas e envio de Cronograma com datas e sugestões locais para 

ação.” Não localizamos pedido de cronograma nos tópicos do subitem 3.3. Perguntamos: deve ser apresentado 

cronograma? Se sim, em qual dos 4 tópicos deve ser apresentado: Estratégia Promocional, Ideia Criativa, Estratégia 

de atendimento ao Público-alvo ou Resultados esperados? 
        RESPOSTA 07: Sim, preferencialmente na estratégia promocional. 
 

        PERGUNTA 08: Considerando o que o Anexo Briefing diz sobre a verba e também o subitem 3.3.4, é correto 

entender que apresentação dos custos da campanha esperada será apenas o custo total por ação, englobando 

honorários, produção e terceiros, sem fazer discriminação de subtotal ou por item, vez que a competitividade dos 

honorários já se dará na etapa Proposta Comercial?   
RESPOSTA 08: Sim, não será necessário apresentar valores unitários e sim a verba separada por ação, 
contemplando todos os custos envolvidos inclusive impostos. 
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        PERGUNTA 09: Não localizamos no site a tabela modelo mencionada no item Requisitos complementares para    

Proposta Comercial do Anexo II. Será disponibilizada? 
        RESPOSTA 09: Modelo anexado. 
 

PERGUNTA 10: Sobre o item 3.2 do Anexo II, CASE CAMPANHA PROMOCIONAL, perguntamos: no caso de um 

case de cliente da licitante que teve em sua execução uma parceria com uma das casas do Sistema Fiep, será 

aceito? 
        RESPOSTA 10: Como o edital não restringe, sim será aceito. 
 

        PERGUNTA 11: Devido ao grande número de profissionais exigidos no edital item 3.4, abaixo: 

 

3.4 Manter a estrutura mínima de atendimento conforme quantitativos mínimos descritos abaixo: 

01 (um) gerente de conta  

01 (um) profissional de atendimento  

01 (um) profissional de planejamento 

01 (um) diretor de arte 

01 (um) arte finalista 

01 (um) redator 

01 (um) revisor 

02 (dois) produtores 

Gostaríamos de saber se não existe remuneração para os serviços prestados pela agência como por exemplo 

criação/planejamento... o edital dá a entender que a única forma de remuneração é de acompanhamento de 

serviços de terceiros.  
RESPOSTA 11: Conforme item 12 do Anexo I e item 4 do Anexo II, o percentual de honorários estabelecido em 
contrato é a única forma de remuneração, onde deve englobar todos os serviços a serem executados. 

     

        PERGUNTA 12: Gostaria de um esclarecimento referente ao item 3.2 Case Campanha Promocional. No item 3.2.1, 

o documento é limitado a 2 páginas A4 com até 30 linhas cada, já no item 3.2.2 é limitado a 5 peças, no item 3.2.3 

não diz quantas páginas deve ter, existe alguma regra para esse item? 
RESPOSTA 12: Para o item 3.2.3 do Anexo II não há limitação de páginas ou peças. 

 
        PERGUNTA 13: O documento apresentado poderá ser em forma de apresentação com imagens e diagramação 

diferenciada? 
RESPOSTA 13: Sim, desde que atenda o estabelecido em cada item. 

  
PERGUNTA 14: Todas as páginas do relato devem estar assinadas pelo autor do referendo” isso quer dizer que o 

cliente do case em questão deve assinar todas as páginas deste documento?  
RESPOSTA 14: Sim 

 
PERGUNTA 15: No item 3.2.2 vocês citam o “problema de comunicação apresentado no item 14.3.1”. Não 

localizamos este item no edital. 
        RESPOSTA 15: O correto é item 3.2.1. 

        

Curitiba, 08 de novembro de 2019. 
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