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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: Tomamos ciência da publicação do edital da concorrência em pauta e observamos que o prazo 
estabelecido para abertura das propostas atende o mínimo exigido pelo RLC do Sistema FIEP (15 dias). 
Entretanto, diante da complexidade para elaboração da proposta técnica, conforme previsto na redação do art. 5º, 
§1º, do RLC do SESI/SENAI, abaixo reproduzido, vimos solicitar a extensão do prazo de abertura para pelo 30 dias 
após a publicação do edital. 
"§ 1º As modalidades de que tratam os incisos I [CONCORRÊNCIA], III, IV e V, sem prejuízo de poderem ser 
divulgados pela Internet, terão os avisos contendo os resumos dos instrumentos convocatórios e indicação do local 
onde os interessados poderão ler e obter os textos integrais, publicados em jornal diário de grande circulação local 
e/ou nacional ou na imprensa oficial da União, de modo a ampliar a área de competição, com antecedência mínima 
de 15 (quinze) dias, para as modalidades previstas nos incisos I [CONCORRÊNCIA], III e IV e de 8 (oito) dias para a 
modalidade prevista no inciso V, ficando a critério do SESI estender estes prazos quando a complexidade do objeto 
assim o exigir." 
O edital demanda um exercício criativo acompanhado de uma proposta de estratégia de comunicação prévia. A boa 
prática dessas atividades requer que sejam feitas de forma sequenciada, em que a estratégia sirva de insumos para 
a criação, gerando valor e eficiência à mesma e orientando a produção para os resultados. Devido ao tempo exíguo 
de formulação das propostas técnicas, mesmo tendo ciência que o prazo atende aos preceitos regimentais, é de 
bom senso que se permita que as proponentes tenham um prazo mais extenso para a realização da atividades em 
sequência e, assim, apresentar melhor suas capacidades técnicas. 
Ainda sobre a formulação da estratégia, vale destacar a importância de uma análise sobre a presença digital e um 
diagnóstico sobre o problema proposto. Tais atividades demandam um esforço de coleta de dados (monitoramento 
de redes sociais, análise de tráfego, entre outras) que necessitam de calibragem de ferramentas específicas. 
Novamente, em nome da maior qualidade das propostas enviadas, é de interesse das proponentes e da equipe 
julgadora que as mesmas sejam realizadas em tempo hábil que garanta tal qualidade. 
Diante do exposto, reiteramos o pedido de extensão do prazo e aguardamos manifestação do Sistema FIEP o mais 
breve possível para avaliarmos se iremos ou não participar do certame em pauta. 
RESPOSTA 01: Esclarecemos que o referido edital está cumprindo o prazo mínimo de publicidade legal de acordo 
com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, onde o mesmo determina que para esta modalidade 
o prazo seja de 15 dias, conforme informado pela própria proponente interessada em participar da licitação. Ainda, o 
Sistema FIEP reitera a permanência deste prazo com base em processos similares ocorridos anteriormente, onde o 
critério de julgamento necessitava de elaboração de proposta técnica e não houve necessidade de prorrogação de 
prazo, visto que houveram interessados. 

 
 

Curitiba, 19 de fevereiro de 2019. 
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