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TOMADA DE PREÇOS NACIONAL NF 0301-16 
 

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, MARKETING E PROMOÇÃO DE VENDAS DO DESTINO IGUAÇU E DO 
COMPLEXO TURÍSTICO ITAIPU 

 
ADITAMENTO 1 

 
I Em conformidade com o disposto em 1.3.1 do Caderno de Bases e Condições da Tomada 
de Preços Nacional NF 0301-16, a ITAIPU responde a seguir a consultas formuladas por 
interessadas nesta licitação: 
 
PERGUNTA 1 
Referente ao item 2.7.2 letra "a" célula de identidade. Poderá ser apresentado outro 
documento de identificação como carteira de habilitação ou carteira de identidade profissional 
(CRC, CRA...)? 
 
RESPOSTA 
Sim, poderá ser apresentado qualquer documento de identificação com foto e desde que 
provido de fé pública (cédula de identidade - RG, carteira de motorista, carteira de trabalho 
ou carteira de identidade profissional de classe). 
 
 
PERGUNTA 2 
Referente à planilha de preços (ANEXO III): 
 
a) Item 1 - O percentual máximo de remuneração/honorários sobre os serviços de criação é de 
100% conforme planilha. Existe limitação de percentual mínimo? O Máximo é de 100% e o 
mínimo 0%? 
 
b) Item 2 - O percentual máximo de remuneração/honorários sobre serviços de gestão de 
produção é de no máximo 10% e o mínimo de 5%. Correto? 
 
c) Item 3 - O percentual máximo de remuneração/honorários sobre gestão de exposição, mídia 
e no media prestados por terceiros é de 15%. Existe limitação de percentual mínimo? O Máximo 
é de 15% e o mínimo 0%? 
 
RESPOSTA 
a) Sim, entendimento correto. 
 
b) Sim, entendimento correto. 
 
c) Sim, entendimento correto. Observar somente que esse percentual é aplicado somente aos 
serviços de gestão de exposição, veiculação, mídia e no media prestado por terceiros, os quais 
não proporcionem remuneração por Desconto-Padrão à Agência (referente ao subitem 2.3 das 
Especificações Técnicas); e que, conforme elucidado pela segunda nota explicativa do Anexo III 
- Planilha de Preços, nos casos de veiculação em que seja aplicável a concessão do Desconto-
Padrão de Agência, praticar-se-á somente o percentual e mecanismo estabelecidos pelas 
Normas-Padrão do CENP. 
 
 
PERGUNTA 3 
Item 2.4. Elaboração e apresentação da documentação para habilitação. 
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Pergunta: Nesse item devemos apresentar somente o Certificado de Registro Cadastral (CRC), 
emitido pelo Cadastro de Fornecedores da Itaipu, na modalidade Cadastro Completo, com o 
código de enquadramento de acordo com o estabelecido em 2.3.1? 
Caso seja necessário apresentar outros documentos, quais seriam? 
 
RESPOSTA 
Sim, deve ser apresentada somente a documentação exigida no edital. 
 
 
PERGUNTA 4 
As duas vias da documentação de habilitação, proposta técnica e proposta comercial devem 
estar no mesmo invólucro fechado respectivamente?  
 
RESPOSTA 
Pergunta de dúbia interpretação. O correto, em todo caso, é que as duas vias da 
documentação para a habilitação deverão estar acondicionadas no mesmo envelope, 
observando o determinado no Caderno de Bases e Condições, subitem 2.4.2 “c”. Por seu turno, 
os documentos da proposta técnica, também em duas vias devem ser acondicionados em 
envelope distinto, conforme subitem 2.5.2, “c”, e assim respectivamente para a proposta 
comercial, subitem 2.6 1, “c”. 
 
 
PERGUNTA 5 
Os envelopes/invólucros podem ter a identificação da licitante? 
 
RESPOSTA 
Sim, no campo "PROPONENTE", conforme letras "C" dos itens 2.4.2, 2.5.2 e 2.6.1 do Caderno de 
Bases e Condições. 
 
 
PERGUNTA 6 
Os exemplos (peças) da execução criativa podem ser impressos em papel A3? Pode ser papel 
especial? Existe alguma restrição? 
 
RESPOSTA 
Sim, podem ser apresentados em qualquer papel, não há restrições. 
 
 
PERGUNTA 7 
O invólucro da proposta técnica pode se maior que os demais para adequar as peças? 
 
RESPOSTA 
Sim, pode ser maior, desde que acondicione o conteúdo solicitado. 
 
 
PERGUNTA 8 
Existe alguma padronização de fonte (tipo e tamanho) para a elaboração das propostas ou é 
livre? 
 
RESPOSTA 
Não, não existe padronização quanto à tipografia e tamanho do corpo de letra; recomenda-se, 
no entanto, para melhor legibilidade, a utilização de fontes como Arial, Times ou Trebuchet, 
corpo 12, e espaçamento de entrelinhas de 1,5 ou 2  na redação das propostas. 
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PERGUNTA 9 
Referente à alínea “C”, “Declaração de Recursos Humanos Disponíveis”, do item 2.5.1, 
proposta técnica: É pratica de mercado a contratação de profissionais via PJ (pessoa jurídica). 
Este formato de contratação pode ser apresentado para atender o referido item? Sendo 
apresentado o contrato firmado entre as partes Agencia x PJ (profissional) como suporte? 
 
RESPOSTA 
Sim, pode ser apresentado qualquer instrumento que comprove a experiência profissional na 
função declarada, tal como carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço entre 
pessoa jurídica ou pessoa física, ou entre pessoas jurídicas, desde que o documento 
apresentado especifique o exercício da função pelo declarante. 
 
 
 
II Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições da 
Tomada de Preços Nacional NF 0301-16. 
 

Elaborado por: 
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