
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/PR 

 

CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PARA O SENAC/PR E O SESC/PR 

 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar e esclarecer o 

que segue: 

 

QUESTIONAMENTO 01:  

 
“Nos ítens 8.1.3.3, 8.1.3.4 e 8.1.3.4 são exigidos atestados dos segmentos de mídia digital, 
eletrônica e externa, respectivamente.  
Pergunta : Em cada atestado deverá constar o valor mínimo (50% do valor anual estimado 
para contratação) ?” 
 

RESPOSTA: Para os atestados ou cartas de referência exigidos nos subitens 8.1.3.3,  8.1.3.4 
e 8.1.3.5 do Edital não há necessidade de comprovação de valor equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) ou mais do valor total ANUAL estimado de contratação. 
 

QUESTIONAMENTO 02:  

 
“No caso de um único atestado que contemple satisfatoriamente o valor anual estimado para 
contração e conste os serviços executados para os  segmentos de mídia digital, eletrônica e 
externa , perguntamos se o mesmo será considerado válido. 
Há necessidade de especificar o valor para cada segmento de mídia ?” 
 

RESPOSTA: Os atestados e/ou cartas de referência exigidos nos subitens 8.1.3.2, 8.1.3.3, 
8.1.3.4 e 8.1.3.5 do Edital são documentos diferentes e que devem ser emitidos por pessoas 
distintas.  
O atestado de capacidade técnica exigido no subitem 8.1.3.2 deve ser emitido por pessoa 
jurídica pública ou privada para a qual a licitante tenha prestado serviços de agenciamento 
de propaganda, por no mínimo 12 (doze) meses, em valor equivalente a 50% (cinquenta por 
cento) ou mais do valor total ANUAL estimado de contratação, informado no subitem 1.3 
do Edital, não sendo permitida a soma de atestados apenas para fins de comprovação do 
valor mínimo exigido. 
Já os atestados ou cartas de referência exigidos nos subitens 8.1.3.3, 8.1.3.4 e 8.1.3.5 do 
Edital devem ser emitidos por veículos de comunicação de diferentes segmentos – um de 
mídia digital, um de mídia eletrônica e outro de mídia externa. Nestes atestados ou cartas 
de referência, não há necessidade de se especificar valores de contratação, pois o que se 



 
 

pretende é apenas demonstração de relacionamento comercial satisfatório com a licitante, 
a fim de comprovar sua capacidade técnico-operacional.  
 

 

 

Curitiba-PR, 19 de maio de 2020. 

 

Comissão Especial de Licitação  


