ESCLARECIMENTOS CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021

ESCLARECIMENTO 1 - Qual a descrição e o percentual correto de honorários que devemos
seguir? Já que na alínea B do item 14 está indicando percentual entre 5% a 15% e entre 5% a
10%, entretanto nas alíneas B e C do item 3.3 do Anexo III está indicando percentuais não
superiores a 8% e 15%. A descrição dos serviços entre o item 14 do edital e o Anexo III e Anexo
IV estão diferentes, qual o correto que devemos seguir?
RESPOSTA - Sobre a descrição e o percentual correto de honorários a serem seguidos para a
Licitação, os licitantes devem seguir os percentuais indicados nos Itens: Item 14 – Dos valores
Referenciais (pág. 15) bem como o ITEM 3 do Anexo III, do Julgamento da proposta (pág.4344), devendo atentar especificamente para este último, em que a indicação constante na alínea
“b”, quanto ao percentual limite que é de 8%, é aplicado exclusivamente para o serviço ali
indicado.

ESCLARECIMENTO 2 - Podemos fornecer as peças eletrônicas dos Relatos em mídia pen drive
ou DVD, do mesmo modo que é solicitado para as peças eletrônicas do Repertório?
RESPOSTA - A forma de apresentação do REPERTÓRIO, está definida e descrita no ítem 2.7, e
2.8, assim como a forma de apresentação do RELATO, previsto no 2.9 do Anexo I do Edital.

ESCLARECIMENTO 3 - Podemos retirar o invólucro n.º 01 na mesma data da entrega da
Proposta Técnica? Ou temos um prazo estipulado para a retirada do invólucro?
RESPOSTA - O invólucro n.º 01 já está disponível para retirada e podendo ser retirado até antes
do início da sessão.

ESCLARECIMENTO 4 - Temos algum local ou algum link onde podemos baixar a identidade
visual do Governo do Estado de Roraima? Devemos utilizar as marcas, selos e materiais já
criados para o Plano de Desenvolvimento Sustentável Roraima 2030 ou podemos criar uma nova
proposta?
RESPOSTA – Link para acesso aos arquivos:
http://cpl.rr.gov.br/index.php/downloads/category/4-editais e https://we.tl/t-w3DzwL1P7T

ESCLARECIMENTO 5 - O item 11.3 alínea b do edital diz que deva ser apresentado: “Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de eleição de seus
administradores e alterações se houver”. Pergunta-se: Os documentos mencionados no item
11.3 devem estar acompanhados de todas as suas alterações contratuais ou pode ser
apresentado o último documento consolidado?
RESPOSTA – Sobre o Item 11.3, alínea “b”, deve ser apresentado o último documento consolidado
referente a todas as alterações contratuais.

ESCLARECIMENTO 6 - Quando aos documentos de habilitação relativo à regularidade fiscal: Não
será necessário a apresentação de prova de inscrição no cadastro de contribuinte Municipal da
sede da licitante?
RESPOSTA – Sobre a documentação referente à regularidade fiscal do licitante, e a
documentação exigida, compreende-se que a apresentação de regularidade fiscal junto à
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Fazenda Municipal, configure a existência de uma Inscrição no Cadastro de Contribuinte
Municipal, estando este associado à Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal.

ESCLARECIMENTO 7 - Nas páginas de número 13 e 14 do Edital estão redigidos diversas vezes
os termos “Plano de Comunicação Digital – Via Não Identificada” e “Plano de Comunicação
Digital – Via Identificada”. Pergunta-se: Os termos contendo a palavra Digital estão corretos?
RESPOSTA – O Objeto desta Licitação compreende, conforme prevê o item 2.1, a contratação de
02 (duas) agências de propaganda, NÃO se incluindo, os serviços de publicidade digital (item
2.9). Desse modo, nas páginas 12, 13,14 e 19 do Edital, onde se lê: Plano de Comunicação
Digital, LEIA-SE: Plano de Comunicação Publicitária.

ESCLARECIMENTO 8 - Diante do exposto, pergunta-se: Os documentos de habilitação devem ser
entregues na primeira sessão no dia 5 de julho de 2021 ou somente na quarta sessão em data
posterior a ser informada pela CPL RR?
RESPOSTA – Sobre a entrega dos Documentos para HABILITAÇÃO, estes deverão ser
entregues apenas na quarta sessão, conforme previsto em Lei.

ESCLARECIMENTO 9 - Na página 52 do edital há referência de que no anexo X seria apresentado
a tabela referencial de preços – FENAPRO. Entretanto, esse anexo (tabela) não foi incluído.
RESPOSTA – Sobre o Anexo X, a Tabela Referencial de Preços – FENAPRO, está disponível no
campo Editais do site desta Comissão Permanente de Licitação – CPL, conforme print abaixo:

ESCLARECIMENTO 10 - Sobre a formatação do plano de comunicação publicitária, qual deve ser
a formatação das margens superiores e inferiores?
RESPOSTA – Sobre a formatação do Plano de Comunicação publicitária, as normativas estão
contempladas no item 2 – Apresentação e Elaboração da Proposta Técnica do Edital de
Concorrência Pública nº 001/2021, página 22.

ESCLARECIMENTO 11 - Sobre a Capacidade de atendimento, item 2.6 do Edital pergunta-se: As
informações prestadas nos subquesitos b - c - d - e devam ser apresentadas sob forma do que
as que as licitantes possuem à época da licitação?
RESPOSTA – Sobre o questionamento referente ao Anexo I, Item 2.6 – Da Capacidade de
Atendimento (pág. 26), Alíneas “b”, “c” e “d”, a forma como os documentos devem ser
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apresentados, estão descritos no decorrer do item 2.6, devendo a licitante atentar para o que a
Lei nº 4.680/65 dispõe sobre a documentação comprobatória do profissional da área.

ESCLARECIMENTO 12 - Para que não reste nenhuma dúvida, perguntamos em que ocasião o
Invólucro contendo os Documentos de Habilitação deve ser entregue?
RESPOSTA – Sobre a entrega dos Documentos para HABILITAÇÃO, estes deverão ser
entregues apenas na quarta sessão, conforme previsto em Lei.

ESCLARECIMENTO 13 - O edital de nº 0001/2021 não relaciona os recursos próprios do Governo
de Roraima. Solicitamos informações de quais são esses recursos próprios disponibilizados pelo
Governo de Roraima, com descrição de seus formatos e condições de usabilidade, se houver.
RESPOSTA – Sobre os recursos disponibilizados pelo Governo de Roraima para a Concorrência,
tais informações estão disponíveis em documento próprio no site desta Comissão de Licitação,
em documento intitulado “Aviso de Licitação – Contratação de Empresa para Serviços de
Publicidade, conforme print abaixo:

ESCLARECIMENTO 14 - Os honorários, a serem cobrados ao GOVERNO DO ESTADO DE
RORAIMA, incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores,
referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja distribuição proporcione
à licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11
da Lei no 4.680/1965 não será valorado?
Qual deve ser o percentual de honorários máximo permitido ao item exposto acima?
RESPOSTA – Em relação a APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS elas deverão contemplar todos
os 04 itens do anexo IV, mas para efeito de JULGAMENTO/VALORAÇÃO DAS PROPOSTAS o
item 4 do anexo IV do Edital não será considerado.
Boa Vista, 09 de junho de 2021

de forma digital por EVERSON
EVERSON DOS SANTOS Assinado
DOS SANTOS CERDEIRA:65695550220
CERDEIRA:65695550220 Dados: 2021.06.10 08:32:44 -04'00'

(assinatura eletrônica)
EVERSON DOS SANTOS CERDEIRA - Cel QOC BM
Presidente da CPL/RR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA – CPL/RR
Av. Nossa Senhora da Consolata, nº 472 - Centro
Boa Vista | Roraima | Brasil | CEP 69301-011 | 95 2121-7676 – 2121-7667
e-mail: cplroraima@gmail.com

