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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

REFERENTE AO BRIEFING: 

 

Objetivo: captar novos alunos, dentro do processo de matrículas do Colégio Sesi, por meio de ações de live 

marketing. 

Serviço: apesar do briefing apresentar todas as linhas do Colégio Sesi (infantil, fundamental, médio e internacional), 

recomendamos que a ação proposta seja apenas para o Colégio Sesi – Ensino médio regular. Dessa forma, a ação 

proposta será mais assertiva, tendo em vista que os serviços são distintos e tem diferentes públicos e linhas gráficas. 

Público alvo: Primário: homens e mulheres, idade 35 a 48 anos, classe C, pais de alunos em idade escolar 

ingressante no ensino médio  

Secundário/influenciadores: alunos com idade a partir de 15 anos 

Praças:  todo estado do Paraná, em aproximadamente 45 unidades, sendo que o maior esforço deve ocorrer na 

cidade de Curitiba e Região metropolitana onde se concentra o maior volume da meta de matrículas. 

Período: a captação ocorre de agosto a fevereiro, quando inicia um novo ano letivo. 

Verba estimada: R$ 250.000,00 (prevendo todo o custo – honorários, produção, terceiros, etc) 

 

Da remuneração: A agência contratada será remunerada única e exclusivamente através de % de honorários 

incidentes sobre o valor dos serviços a serem contratados. Esse percentual já deve contemplar todos os custos 

relativos aos serviços de planejamento e execução de ações promocionais, criação, contratação e acompanhamento 

de terceiros.  Não haverá a incidência de qualquer outro pagamento. O pagamento referente aos serviços prestados 

por fornecedores terceiros ocorrerá conforme o disposto no item 10 do Anexo 1 do Edital. 

 

Da van do Sistema Fiep: Para realização das ações promocionais, o Sistema Fiep dispõe de uma VAN que pode ser 

utilizada de acordo com a necessidade e planejamento de cada ação. Nas ações onde houver a utilização desse 

recurso, as despesas geradas com a VAN durante a realização da ação (limpeza, gasolina, estacionamento, pedágio 

etc) deverão ser pagas pela Agência Contratada. Essas despesas serão reembolsadas pelo Sistema Fiep através de 

Nota de Débito emitida pela Agência, acompanhadas das notas/recibos das despesas realizadas. 

 

Sendo assim, devido ao complemento das informações acima, realiza-se a alteração da data de abertura do certame 

conforme abaixo: 

 

Onde se lê:  

 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  

 

Sessão de abertura: dia 13 de fevereiro de 2019 – 14:00 horas 

Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo  
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1. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI/SENAI 

Título da correspondência/e-mail: Edital Concorrência Pública nº. 896/2018 

Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 

E-mail: licitacoes@sistemafiep.org.br 

Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  

Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 11/02/2019 às 18:00 horas e as 

respostas poderão ser fornecidas até o dia 12/02/2019 às 18:00 horas. 

 

 

 

Leia-se: 

 

2. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  

 

Sessão de abertura: dia 25 de fevereiro de 2019 – 14:00 horas 

Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo  

 

2. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI/SENAI 

Título da correspondência/e-mail: Edital Concorrência Pública nº. 896/2018 

Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 

E-mail: licitacoes@sistemafiep.org.br 

Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  

Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 21/02/2019 às 18:00 horas e as 

respostas poderão ser fornecidas até o dia 22/02/2019 às 18:00 horas. 

 

 

 

Curitiba, 08 de fevereiro de 2019. 
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