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A Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP, o Serviço Social da Indústria – SESI-PR, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e o Instituto Evaldo Lodi – IEL-PR, todos do Departamento 

Regional do Paraná, adiante designados simplesmente SISTEMA FIEP, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 

200, Centro Cívico, Curitiba/PR, convidam empresas interessadas a participar deste CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTES AO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA, 

ON-LINE E COM IMERSÃO EM REALIDADE VIRTUAL, conforme termos e condições expressos neste instrumento e 

estabelecidos na sequência. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 Este Chamamento Público tem por objetivo selecionar empresas prestadoras de serviços educacionais da língua 

inglesa, ofertado em formato virtual (por meio de plataforma on-line ou aplicativo para dispositivos móveis – Android 

e iOS – com credenciais de acesso providas pela empresa proponente, com a presença dos seguintes recursos: 

a) aulas individualizadas e com momentos específicos de interação com o professor/tutor; 

b) recursos de imersão em realidade virtual ou realidade aumentada; 

c) tecnologias de inteligência artificial e big data; 

d) tecnologias de reconhecimento de fala; 

e) estratégias de gamificação, ranqueamento de resultados e bonificações e de sala de aula invertida; 

f) análise de micro dados e apresentação de feedbacks individualizados aos alunos a cada aula; 

g) emissão de relatórios periódicos (semanal, mensal, trimestral, anual ou na frequência necessária), do 

desempenho de cada aluno em cada habilidade desenvolvida (ler, escrever, compreender e falar); 

h) preparação para realização das provas de certificações internacionais da língua inglesa. 

1.2 Este Chamamento Público não tem por finalidade a seleção de fornecedores visando à aquisição de bens ou a 

prestação de serviços em favor do SISTEMA FIEP em troca de remuneração. 

1.3 O SISTEMA FIEP celebrará Termo de Parceria com a pessoa jurídica selecionada, o qual terá a natureza de 

cooperação entre as partes em regime de mútua parceria, para a consecução de finalidades de interesse recíproco 

do SISTEMA FIEP e a empresa selecionada, sem o desembolso ou a transferência de recursos financeiros ou 

patrimoniais. 

1.4 O Edital poderá ser revogado, a qualquer tempo, por razões de conveniência e oportunidade do SISTEMA FIEP, 

sobretudo quando não houver mais necessidade de recebimento de propostas. 

1.5 A relação contratual consumerista será estabelecida diretamente entre a empresa parceira e o respectivo aluno, 

excluindo-se o SISTEMA FIEP de toda e qualquer responsabilidade sobre a prestação de serviços objeto do 

presente. 

 

2 DO PRAZO PARA PARTICIPAÇÃO 

2.2  - DATA MÁXIMA PARA ENVIO DOS DOCUMENTOS DESTE CHAMAMENTO PÚBLICO:  20/11/2020  

2.3  - ATÉ ÀS: 18h  

2.4  - Não será aceita participação no processo, quando decorrido o prazo indicado acima. 

 

3  OBJETO 

3.1  Chamamento Público para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTES AO ENSINO DA 

LÍNGUA INGLESA, ON-LINE E COM IMERSÃO EM REALIDADE VIRTUAL – PARA ALUNOS SESI/SENAI/IEL, 
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seus dependentes e seus responsáveis legais, bem como COLABORADORES DO SISTEM FIEP e seus 

dependentes, conforme detalhado abaixo: 

 

3.1.1  Realização de teste de verificação de conhecimentos já existentes (teste de identificação de nível 

linguístico/nivelamento) para inclusão do aluno em etapa adequada do curso – aplicado a todos os alunos 

matriculados; 

3.1.2  Garantia de ingresso a qualquer aluno ou colaborador, após realização do teste de nivelamento, durante 

qualquer período do ano, não havendo a necessidade de abertura de turma; 

3.1.3   Materiais didáticos, constantemente atualizados, com os conteúdos – de áudio e vídeo, exercícios de prática 

e fixação de leitura, fala, gramática, escuta e interpretação, - disponíveis em formato 100% digital e através de 

plataforma on-line ou aplicativo para dispositivos móveis – Android e iOS;  

3.1.4   Na ocasião de envio de qualquer material físico para os alunos, as custas de envio recairão para a empresa 

proponente.  

3.1.5   A empresa proponente deverá disponibilizar os materiais/ferramentas que se façam necessários para a 

realização da imersão em realidade virtual, sejam eles dispositivos de qualquer natureza; 

3.1.6   Atendimento de suporte ao aluno para dúvidas de exercícios ofertado através de plataforma on-line ou 

aplicativo para dispositivos móveis – Android e iOS – com no mínimo 12h (doze horas) de duração por dia; 

3.1.7   Deverão ser ofertadas, no mínimo, 8 aulas (com duração de 50 a 60 minutos) por mês, com horários flexíveis, 

com possibilidade de agendamento (através de plataforma on-line ou aplicativo para dispositivos móveis com 

credenciais de acesso providas pela contratada) pelo aluno, diversificando os períodos do dia e os dias da semana 

para que haja opções de escolha ao aluno, ofertando-se janela de no mínimo 12h (doze horas) por dia; 

3.1.8   A empresa proponente deverá garantir que a interação e realização do curso possa ser realizada 

integralmente pelo celular. Ainda, deverá também ser garantida a interação com docente a cada aula, por vídeo 

chamada, vídeo conferência ou ligação de voz; 

3.1.9   A empresa proponente deverá apresentar parceria com instituições de certificação de língua inglesa de nível 

internacional; 

3.1.10   A oferta dos recursos de realidade virtual ou aumentada deverá compor aproximadamente 20% de cada 

aula ministrada ao aluno, podendo apresentar leve variação para mais ou para menos. Por exemplo, em uma aula 

de 60 minutos, esse recurso deverá ser utilizado numa escala de aproximadamente 10 a 18 minutos da aula; 

3.1.11  A medição se dará na análise dos materiais didáticos para esse recurso – vídeos – e a sua respectiva 

duração; 

3.1.12 Espera-se da metodologia empregada nas aulas a utilização de técnicas de aprendizagem ativa, híbrida e de 

sala de aula invertida, tecnologias de reconhecimento de fala, referências em certificações internacionais da língua 

inglesa, feedbacks individualizados aos alunos, contato direto e personalizado com o professor; 

3.1.13 Quanto da medição de entregas do produto espera-se ter relatórios de análise de desempenho detalhado de 

cada aula com apontamento de pontos fortes e fracos bem como análise macro de desempenho de todos os alunos  

matriculados. Considerar-se-á não satisfatória a prestação de serviço que não proporcionar ao aluno aprendizado 

no idioma inglês avançando minimamente, a cada 6 meses os níveis linguísticos instituídos pelo Quadro Comum 

Europeu de Referência (A1, A2, B1, B2, C1). 
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4 OBJETIVOS 

4.1 GERAIS:  

4.1.1 Ofertar o ensino de língua inglesa de uma forma completamente nova, buscando empresas que possam 

oferecer o ensino do referido idioma e que agreguem os recursos inovadores que estejam alinhados com as 

práticas inovadoras que possui, como metodologia híbrida, recursos de imersão em realidade virtual, tecnologias 

de reconhecimento de fala, referências em certificações internacionais da língua inglesa, feedbacks 

individualizados aos alunos. Como resultado, espera-se que o impacto nos alunos, seja que o aprendizado de 

língua inglesa aconteça de forma efetiva e rápida. 

4.1.2 Fomentar o entendimento da aprendizagem como processo individual e complexo e sustentar-se na visão 

global do mundo fruto das vivências do indivíduo, inter-relacionado com o desenvolvimento de capacidades ligadas 

à observação, análise, planejamento, decisão, aplicação e avaliação. Para isso, a realidade virtual pode revelar-

se como recurso potente, uma vez que propicia a visualização, interação e resposta em tempo real. 

4.2 ESPECÍFICOS: 

4.2.1 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 

digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva.  

4.2.2 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar 

de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

 

5 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

5.1 Participarão deste processo apenas empresas do segmento. 

5.2 Para participação, as empresas interessadas deverão encaminhar para o e-mail 

loliane.pichorim@sistemafiep.org.br até a data estabelecida neste Chamamento Público, conforme item 2, os 

seguintes documentos: 

5.2.1 Proposta com o valor a ser cobrado do aluno ou colaborador do SISTEMA FIEP, conforme ANEXO I 

5.2.2 Declaração de conhecimento da especificação do objeto e da metodologia de ensino, conforme 

ANEXO II 

5.3 A proponente que apresentar o menor valor a ser investido por aluno ou colaborador do SISTEMA FIEP, bem 

como preencher TODOS os requisitos do ANEXO II, será classificada em primeiro lugar e convocada a apresentar 

os documentos descritos abaixo: 

5.3.1 Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO III, obrigatoriamente em papel timbrado da 

empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada pelo representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

5.3.2 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades 

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

5.3.3 Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, 

por ela administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1.751, de 2 de outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão 

compreende também as contribuições previdenciárias. 

5.3.4 Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá 

mailto:loliane.pichorim@sistemafiep.org.br
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contemplar também o ICMS; 

5.3.5 Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 

5.3.6 Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento 

do Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos nas alíneas “d” e “e” acima; 

5.3.7 Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

5.3.8 Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

5.3.9 Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na 

Cidade sede da empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da 

data de apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

5.3.10 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

5.3.11 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido 

alterações, essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam 

consolidados; 

5.3.12 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

5.3.13 Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a 

empresa “TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO 

DE CONDUTA DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO V; 

5.3.14 Demais documentos dos ANEXOS III ao VIII  

 

5.4 O resultado com a classificação das proponentes, bem como a convocação para apresentação dos documentos 

habilitatórios, será feita no site da FIEP, no link do respectivo Chamamento Público. 

5.5 Serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de chave pública, juntamente com a declaração 

de serviço de autenticação digital ou documento correlato, lembrando que estes devem possibilitar a Comissão de 

Licitação, a realizar sua verificação de autenticidade. 

5.6 Havendo dúvida quanto aos documentos apresentados, poderá ser solicitado que a proponente apresente, no prazo 

estabelecido pela Comissão de Licitação do Sistema Fiep, os documentos originais de habilitação, podendo ser cópia 

autenticada ou cópia simples, desde que acompanhados dos originais para análise da Comissão 

 

6 IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO  

6.1 Sob pena de decadência do direito, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para envio dos 

documentos (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segunda-feira a sexta-feira), qualquer pessoa, por 

meio do endereço de e-mail loliane.pichorim@sistemafiep.org.br , poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o 

presente edital.  

6.2 Para efeito de contagem do prazo consignado no item 6.1, não será considerada a data de abertura do certame. 

6.3 Caberá à Comissão de Licitações do Sistema Fiep decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, contado de seu recebimento.  

6.4 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, será designada nova 

data limite para recebimento da documentação, mediante comunicação no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  se 

mailto:loliane.pichorim@sistemafiep.org.br
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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a eventual alteração do edital vier a afetar os interessados.  

6.5 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e de impugnações serão partes integrantes deste edital. 

 

7 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS E ANÁLISE 

7.1 Os documentos deverão ser enviados até o dia e hora indicados no item 2, EXCLUSIVAMENTE para o E-MAIL 

descrito no item 5.2. 

7.2 Todos os documentos deverão estar na extensão .pdf.  

7.3 O título do e-mail deverá conter a seguinte descrição (sugestão): SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° XXX/20XX - RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: XXX  

7.4 Conforme a Comissão for recebendo os documentos via e-mail, estes terão seus conteúdos analisados nos termos 

deste Edital e da Legislação que disciplina a matéria, cujo resultado será registrado em Ata, a qual será publicada 

em data igual ou posterior à indicada no item 2.  

7.5 Após a dia e hora prevista no item 2, não serão recebidos outros documentos, nem serão permitidos adendos ou 

alterações naqueles que tiverem sido apresentados, ressalvada a faculdade de a Comissão promover diligências 

para a obtenção de informações e esclarecimentos complementares de quaisquer dos leiloeiros participantes.  

7.6 O julgamento será efetuado de acordo com os requisitos previstos neste Edital,  

 

8 ETAPAS DE JULGAMENTO: 

8.1 Este Chamamento Público observará as seguintes etapas: 

LANÇAMENTO DO EDITAL 12/11/2020 

ENVIO DAS PROPOSTAS 20/11/2020 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS CONFORME ANEXOS I E II 
PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

25/11/2020 

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA PROPONENTE 
MELHOR CLASSIFICADA 

 

27/11/2020 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 30/11/2020 

TERMO DE PARCERIA 02/12/2020 

 

8.2 Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste edital: MENOR PREÇO E 

PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ANEXO II. 

8.3 A Comissão de Licitação do SISTEMA FIEP, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, 

solicitando das proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de portfolios, 

prospectos, amostras, etc., do(s) produto(s) cotado para melhor avaliação ou teste, antes da definição do 

julgamento deste certame. 

8.4 Poderá a Comissão de Licitação realizar diligência para averiguar a veracidade, existência ou validade de 

documento quando julgar necessária. A possibilidade do ato não faculta a apresentação da documentação 

exigida no edital pela empresa participante. 

8.5 O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 

propostas. Havendo propostas iguais, será vencedora a empresa que preencher como “ATENDE” o maior 

número de requisitos do ANEXO II. Se ainda assim persistir o empate, será vencedora a que enviou antes a 

sua proposta. Se mesmo assim continuarem empatadas, pois as propostas foram dadas em tempos exatamente 
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iguais, será realizado um sorteio para promover o desempate. 

8.6 A empresa proponente que deixar de preencher com “ATENDE” mais de três itens do ANEXO II, será 

DESCLASSIFICADA. 

8.7 Omissões ou desatendimento a exigências consideradas eminentemente formais, que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, não acarretarão na desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo 

para o SISTEMA FIEP e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

9 RECURSO 

9.1 Declarado o melhor classificado, qualquer proponente poderá, de forma motivada, manifestar sua intenção de 

recorrer no prazo de 24 horas, quando lhe será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as razões 

de recurso, através do e-mail loliane.pichorim@sistemafiep.org.br , em documento de formato PDF, devidamente 

datado e assinado pelo representante legal. Após a publicação do Recurso no site do Sistema FIEP, ficam as 

demais proponentes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

9.2 Caso o proponente não apresente intenção de recurso via e-mail, conforme preconiza o item 9.1 no prazo ali 

estipulado, entende-se pelo declínio do direito de recorrer. 

9.3 A Comissão de Licitação da FIEP analisará a intenção de recurso, podendo acatá-la ou não, devendo para tal 

justificar sua decisão. 

9.4 A falta de manifestação do proponente quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 9.1, importará em 

decadência desse direito. Por outro lado, o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

9.5 Não serão aceitos recursos com intuito meramente protelatório. Os recursos terão efeito suspensivo. 

9.6 O recurso e a contrarrazão correspondente serão encaminhados para a autoridade competente do SISTEMA 

FIEP  por intermédio da Comissão de Licitação, para serem submetidos à análise e decisão. 

9.7 Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem delegar competência no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição ou, quando for o caso, daquela prevista para a 

manifestação do § 3º do art. 22 do Regulamento de Licitações e Contratos SISTEMA FIEP. 

 

10 ADJUDICAÇÃO 

10.1 O resultado deste certame será publicado no site www.fiepr.org.br/licitacao/html. 

 

11 FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 

11.1 O SISTEMA FIEP formalizará o Termo por meio de instrumento hábil informado no ANEXO IV. 

11.2 Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

11.3 A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da empresa proponente e da prévia 

autorização pelo SISTEMA FIEP. 

11.4 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a proponente que tenha participado do procedimento 

Chamamento Público ou a empresa proibida de contratar com o SISTEMA FIEP. 

11.5 O instrumento de parceria será preferencialmente assinado digitalmente, mediante assinatura eletrônica ou uso 

de certificado digital válido, emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP Brasil. (ANEXO VI) 

mailto:loliane.pichorim@sistemafiep.org.br
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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11.6 O(s) representantes(s) legal(is) ou procurador(es), detentor(es) de poder(eres) para firmar termo em nome da 

empresa proponente, e indicado(s) no ANEXO VII, deverá(ão) possuir assinatura eletrônica ou e-CPF. 

11.7 A assinatura através do e-CNPJ será considerada válida desde que esteja vinculada à(s) pessoa(s) física(s) 

indicada(s) na cláusula de administração e representação da empresa. 

 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1 O objeto deste Chamamento Público deverá ser executado rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas neste edital e seus anexos. 

12.2 As proponentes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo, estando sujeitas às sanções 

previstas na legislação brasileira. 

12.3 As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre 

o edital, através da consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao SISTEMA 

FIEP a responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

12.4 Caso a proponente se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, o SISTEMA FIEP poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das 

demais proponentes na ordem de classificação, nos termos do inciso XIV do art. 21 do Regulamento de Licitações 

e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

12.5 Fica assegurado ao SISTEMA FIEP direito de: 

a) Adiar a data de apresentação das propostas deste processo, dando conhecimento aos interessados, 

mediante informação no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, com a antecedência de pelo menos 24 

(vinte e quatro) horas, da data inicialmente marcada; 

b) Cancelar o presente processo, a qualquer tempo, desde que haja motivo que o justifique, nos termos do 

art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP, dando ciência aos 

interessados; 

c) Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias corridos, para a abertura 

das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a afetar a 

formulação das propostas. 

12.6 É facultado, à Comissão de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do processo, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar do ato da análise das propostas. 

12.7 A empresa proponente ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio 

do SISTEMA FIEP, durante a entrega do(s) produto(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe 

cabendo nenhuma indenização por parte do SISTEMA FIEP. 

12.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores a serem incluídos nos 

contratos celebrados com os alunos. 

12.9 Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste edital, referentes a recursos, impugnações ou pedidos 

de esclarecimentos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e serão considerados os dias 

consecutivos. 

 

 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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13 FORO 

13.1 Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro constante no ANEXO IV, para dirimir dúvidas oriundas da 

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

Curitiba, 12 de novembro de 2020. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
SISTEMA FIEP 

ANEXO I –  PROPOSTA 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTES AO ENSINO 
DA LÍNGUA INGLESA, ON-LINE E COM IMERSÃO EM REALIDADE VIRTUAL 

 
Empresa: 
CNPJ: 
Representante Legal: 
Telefone: 
E-mail: 
Validade da Proposta – 60 dias. 

 

DESCRIÇÃO UNID. 
QTDE 

MESES 

QTDE 
ESTIMADA 

DE 
ALUNOS 

VALOR MAX 
UNIT DE 

REFERÊNCIA 

VALOR MÁX. 
TOTAL DE 

REFERÊNCIA 

VALOR MÁX. 
UNITÁRIO 
OFERTADO 

VALOR MÁX 
TOTAL OFERTADO 

Curso de Inglês online com aulas 
individuais, imersão em realidade 

virtual, uso de inteligência 
artificial e estratégias de 

gamificação e de sala de aula 
invertida integradas à rotina de 

ensino, que inclua o 
fornecimento do equipamento 
necessários e materiais, para 
ALUNOS SESI/SENAI/IEL, seus 

dependentes e seus responsáveis 
legais, bem como 

COLABORADORES DO SISTEM 
FIEP e seus dependentes. 

SERVIÇO/ 
MENSAL 

12 100 R$ 301,04 R$ 361.248,00 

  

 
*Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 

 
 
 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 2020. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO II – REQUISITOS – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Empresa: 
CNPJ: 
Representante Legal: 
Telefone: 
E-mail: 
Validade da Proposta – 60 dias. 
 

 

A EMPRESA SUPRACITADA SE COMPROMETE, NOS TERMOS DA LEI E SOB PENA DE RESCISÃO DO 

TERMO DE PARCERIA, A PRESTAR OS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS ABAIXO: 

 
 
1 – DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA ATENDE (SIM) 
NÃO ATENDE 

(NÃO) 

CURSO DA LÍNGUA INGLESA EM FORMATO VIRTUAL (por meio de plataforma on-line ou 
aplicativo para dispositivos móveis – Android e Ios) com credenciais de acesso providas pela 
PARTÍCIPE   

Aulas individualizadas e com momentos específicos de interação com o professor/tutor; 
   

Recursos de imersão em realidade virtual ou realidade aumentada em todas as aulas;   

Tecnologias de inteligência artificial e “big data”; 
   

Tecnologias de reconhecimento de fala; 
   

Estratégias de gamificação, ranqueamento de resultados e bonificações e de sala de aula 
invertida; 
   

Análise de micro dados e apresentação de feedbacks individualizados aos alunos a cada aula; 
   

Emissão de relatórios periódicos (semanal, mensal, trimestral, anual ou na frequência 
necessária), do desempenho de cada aluno em cada habilidade desenvolvida (ler, escrever, 
compreender e falar); 
   

Preparação para realização das provas de certificações internacionais da língua inglesa.   

Realização de teste de verificação de conhecimentos já existentes (teste de identificação de 
nível linguístico/nivelamento) para inclusão do aluno em etapa adequada do curso – aplicado 
a todos os alunos matriculados;   

Garantia de ingresso a qualquer aluno, após realização do teste de nivelamento, durante 
qualquer período do ano, não havendo a necessidade de abertura de turma;   

Materiais didáticos, constantemente atualizados, com os conteúdos – de áudio e vídeo, 
exercícios de prática e fixação de leitura, fala, gramática, escuta e interpretação,  disponíveis 
em formato 100% digital e através de plataforma on-line ou aplicativo para dispositivos móveis 
– Android e Ios   

Disponibiliza os materiais/ferramentas que se façam necessários para a realização da imersão 
em realidade virtual, sejam eles dispositivos de qualquer natureza;   

Atendimento de suporte ao aluno para dúvidas de exercícios ofertado através de plataforma 
on-line ou aplicativo para dispositivos móveis – Android e iOS – com no mínimo 12h (doze 
horas) de duração por dia;   

Oferta, no mínimo, 8 aulas (com duração de 50 a 60 minutos) por mês, com horários flexíveis, 
com possibilidade de agendamento (através de plataforma on-line ou aplicativo para 
dispositivos móveis com credenciais de acesso providas pela contratada) pelo aluno,   
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diversificando os períodos do dia e os dias da semana para que haja opções de escolha ao 
aluno, ofertando-se janela de no mínimo 12h (doze horas) por dia; 

Garante que a interação e realização do curso possa ser realizada integralmente pelo celular. 
Ainda, deverá também ser garantida a interação com docente a cada aula, por vídeo chamada, 
vídeo conferência ou ligação de voz; 
   

Apresenta parceria com instituições de certificação de língua inglesa de nível internacional; 
   

A oferta dos recursos de realidade virtual ou aumentada deverá compor aproximadamente 
20% de cada aula ministrada ao aluno, podendo apresentar leve variação para mais ou para 
menos. Por exemplo, em uma aula de 60 minutos, esse recurso deverá ser utilizado numa 
escala de aproximadamente 10 a 18 minutos da aula; 
   

 

1 - OBSERVAÇÕES: 

1.1 - A medição se dará na análise dos materiais didáticos para esse recurso – vídeos – e a sua respectiva duração; 

1.2 - Espera-se da metodologia empregada nas aulas a utilização de técnicas de aprendizagem ativa, híbrida e de sala de 

aula invertida, tecnologias de reconhecimento de fala, referências em certificações internacionais da língua inglesa, feedbacks 

individualizados aos alunos, contato direto e personalizado com o professor etc; 

1.E - Quanto da medição de entregas do produto espera-se ter relatórios de análise de desempenho detalhado de cada aula 

com apontamento de pontos fortes e fracos bem como análise macro de desempenho de todos os alunos matriculados. 

Considerar-se-á não satisfatória a prestação de serviço que não proporcionar ao aluno aprendizado no idioma inglês 

avançando minimamente, a cada 6 meses, os níveis linguísticos instituídos pelo Quadro Comum Europeu de Referência (A1, 

A2, B1, B2, C1). 

 

2- DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

2.1 - Os serviços serão prestados conforme demanda; 

2.3 - A partir de efetivada a matrícula, o aluno já deverá ter acesso aos recursos descritos nesta proposta; 

2.4 - Se houver a necessidade de envio de qualquer material físico, deverá ser considerado os prazos estipulados pelas 

empresas transportadoras; 

2.5 - O curso terá contratação anual e frequência conforme agendamento do aluno; 

2.6 - A frequência da prestação de serviço estará atrelada à proposta de flexibilização de horários dispostas no Item 1 (acima). 

2.7 – PUBLICO ALVO: ALUNOS SESI/SENAI/IEL, seus dependentes e seus responsáveis legais, bem como 

COLABORADORES DO SISTEM FIEP e seus dependentes 

  
 
 

_______________________ , ___ de ____________ de 2020. 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLARA sob as 

penalidades legais, para fins de participação neste Chamamento Público nº ......., que: 

 

a) Aceita participar do presente processo nas condições estipuladas neste Edital e, caso vencedora, assume 

integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;  

b) Nos preços contidos na proposta escrita estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, 

transportes em geral e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto; 

d) Caso a nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os itens no 

prazo previsto no Edital, contado a partir da data de recebimento do instrumento contratual; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias corridos; 

f) Inexistem fatos impeditivos para habilitação desta empresa na presente licitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ao SISTEMA FIEP a ocorrência de fatos supervenientes; 

g) Não foi declarada inidônea e/ou nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com nenhuma das 

entidades do SISTEMA FIEP. 

 

Até que o instrumento contratual seja recebido, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos publicado 

no site do SISTEMA FIEP. 

Ainda, fica estabelecido o seguinte endereço eletrônico para comunicação formal com o responsável da 

empresa proponente: ..........................@“ proponente”.com.br e telefone: (....) ..........-..........., nome da pessoa 

responsável para contato:  

 

_______________________ , ___ de ____________ de 2020. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV 
 

MINUTA TERMO DE PARCERIA 

 

 
 
 

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBARM O SERVIÇO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR, O SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-PR E O INSTITUTO EVALDO 

LODI – IEL-PR E A EMPRESA (NOME DA PARTÍCIPE). 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP, inscrita no 

CNPJ 76.709.898/0001-33,  o Serviço Social da Indústria – SESI-PR, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03, o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09  e o 

Instituto Evaldo Lodi – IEL-PR, inscrito no CNPJ 75.047.399/0001-65, todos do Departamento Regional do 

Paraná, com sede nesta Capital, na Avenida Cândido de Abreu n° 200, doravante denominado SISTEMA FIEP e, 

de outro, a empresa (nome da empresa), de CNPJ nº ____, com sede na (cidade, estado, endereço e CEP), 

doravante denominada PARTÍCIPE, por seus representantes legais ao final assinados e  

 

CONSIDERANDO que, o objetivo primordial do SISTEMA FIEP é promover a qualidade de vida do trabalhador e 

de seus dependentes, com foco em educação, saúde e lazer, além de estimular a gestão socialmente responsável 

da empresa industrial; 

 

CONSIDERANDO que, o SISTEMA FIEP, por meio do SESI/PR, com sua rede de colégios, tem como missão 

formar líderes atuantes nas comunidades em que está tornando-se referência na formação de profissionais 

empreendedores, criativos, éticos e inovadores; 

 

CONSIDERANDO que o SISTEMA FIEP, por meio da rede de colégios do SESI/PR oferece a seus alunos 

educação diferenciada e de vanguarda, primando por ofertar meios disruptivos de ensino e que tenham por base 

a inovação, tecnologia e as melhores práticas; 

 

CONSIDERANDO que, com vistas a criar a oportunidade de ofertar aos alunos SESI/SENAI/IEL, bem como a 

todos os colaboradores do SISTEMA FIEP o ensino da língua inglesa de uma forma inovadora e ainda mais 

eficiente, o SISTEMA FIEP foi ao mercado na busca de um parceiro que agregasse didaticamente os seguintes 

requisitos no ensino do idioma: metodologia híbrida, recursos de imersão em realidade virtual, tecnologia de 

reconhecimento de fala, referências em certificações internacionais, feedbacks individualizados aos alunos etc; 

 

CONSIDERANDO que, a PARTÍCIPE é especializada no segmento da educação, especialmente voltado ao ensino 

da língua inglesa por meio de cursos livres mediante uso intensivo de ferramentas de tecnologia de informação e 

replicação das melhores práticas pedagógicas e de gestão neste segmento; 
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CONSIDERANDO que, a PARTÍCIPE utiliza uma metodologia híbrida de ensino, que se caracteriza pela aplicação 

de um conjunto de atividades presenciais realizadas no ambiente físico da sala de aula, somado à utilização de 

uma plataforma móvel em que os alunos podem estudar, praticar  seu conhecimento e receber feedbacks 

instantâneos sobre seu desempenho e habilidades; 

 

CONSIDERANDO o objetivo de fomentar o entendimento da aprendizagem como processo individual e sustentar-

se na visão global do mundo como fruto das vivências do indivíduo, inter-relacionado com o desenvolvimento de 

capacidades ligadas à observação, análise, planejamento, decisão, aplicação e avaliação. 

 

RESOLVEM celebrar o presente Termo de Parceria, decorrente do Edital de Chamamento Público nº 2.0357/2020 

– PF 21212/2020 – mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente termo o estabelecimento de mútua parceria entre as partícipes, visando a 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS REFERENTES AO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA, ON-LINE E 

COM IMERSÃO EM REALIDADE VIRTUAL. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A PARTÍCIPE deverá executar o objeto deste termo com rigorosa observância às 

recomendações contidas no Edital nº 2.0357/2020, nos termos da proposta apresentada e demais documentos 

que integram este Termo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

COMPETE À PARTÍCIPE: 

a) Prestar ao público identificado nesta parceria curso “Ensino de Inglês” mediante o fornecimento e 

gerenciamento de equipe pedagógica, formada por um ou mais professores, para a perfeita operacionalização do 

objeto do presente instrumento de parceria, utilizando-se da sua metodologia de ensino própria. 

b) Arcar exclusivamente com todos os custos de implantação, operacionalização e manutenção da rede virtual de 

ensino, tais como: aquisição de equipamentos, adaptações de infraestrutura, recursos humanos etc. 

c) Responder perante os órgãos de defesa do consumidor e quaisquer outros órgãos por seus atos e de seus 

prepostos e/ou empregados, obrigando-se a cumprir integralmente com a legislação em vigor, inclusive responder 

em juízo ou fora dele, por qualquer demanda proposta por consumidor. 

d) Executar, avaliar e supervisionar as atividades acordadas; 

e) Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos 

universalmente aceitos; 

f) Cumprir o programa e o cronograma apresentado/acordado entre as partes; 

g) Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

h) Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo SISTEMA FIEP; 

i) Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas na cláusula 

sétima deste termo; 

j) Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o SISTEMA FIEP 

e o referido profissional; 

k) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 
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12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se comprometem a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir 

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por elas contratados.  

l) Adotar políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos ao SISTEMA FIEP, sempre que solicitado. 

m) Observar as seguintes condutas: i) não explora mão de obra infantil; ii) não explora qualquer forma de trabalho 

forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolera quaisquer práticas que importem em discriminação de 

raça ou gênero. 

n) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

o) Ter ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do 

Sistema FIEP, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento 

do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

p) adotar, no que couber, boas práticas de sustentabilidade, visando a otimização de recursos, redução de 

desperdícios, menor poluição, racionalização do uso de substâncias tóxicas ou poluentes, promover a reciclagem 

e/ou destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades pertinentes a execução deste termo e realizar a 

separação dos resíduos recicláveis descartados e a coleta seletiva dos materiais para reciclagem, quando for o 

caso; 

q) adotar procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias 

dispostas para descarte, que contenham, em sua composição, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-

os para os estabelecimentos que as comercializem ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas 

indústrias. Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e aos frascos ou aerossóis em 

geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados 

para destinação específica; 

r)  zelar pela proteção dos dados que tiver acesso em decorrência da execução deste termo, evitando o vazamento 

de informações referentes a terceiros e clientes do SISTEMA FIEP; 

s) Cumprir os termos desta parceria com zelo, eficiência, diligência e competência; 

t) As demais obrigações previstas no Edital nº 2.0357/2020. 

 

COMPETE AO SISTEMA FIEP: 

a) Disponibilizar à PARTÍCIPE todos os dados e informações necessários à execução das atividades ora 

acordadas; 

b) Informar à PARTÍCIPE sobre eventual alteração de calendário. 

c) Envidar esforços e promover ações de marketing para fins de divulgação desta parceria voltadas à captação 

de alunos. 

d) Após análise e aprovação, autorizar campanhas de publicidade e promoções da PARTÍCIPE em suas 

dependências. 

e) Autorizar a comercialização de produtos e serviços com a Marca da PARTÍCIPE. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AUTONOMIA DAS PARTES 

As partes gozam de autonomia e independência, ficando expressamente acordado que não haverá vínculo 

trabalhista entre elas, reconhecendo as partes que atuam somente como parceiros. 

http://www.sistemafiep.org.br/
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PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Com base no princípio da boa-fé objetiva e considerando a realidade fática da parceria 

ora pactuada, os partícipes reconhecem expressamente que possuem autonomia plena para cumprimento do 

presente termo, não guardando subordinação hierárquica em relação ao outro partícipe, bem como possuindo livre 

exercício para cumprimento dos serviços descritos no presente termo de parceria.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não se constitui, por meio deste termo de parceria, qualquer vínculo de solidariedade 

ou societário entre as partes, não podendo a relação entre ambas ser compreendida como uma associação, 

sociedade de fato, agência ou joint venture, ficando limitada à parceria descrita nesse instrumento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cabe a cada um dos partícipes cumprir com todas as suas obrigações cíveis, 

administrativas, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao presente termo de parceria. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Os serviços serão executados, sob todos os aspectos, com o melhor método, dentro das especificações técnicas 

fornecidas pelo SISTEMA FIEP e normas técnicas existentes em vigor. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O curso de inglês, deverá ser ofertado em formato virtual (por meio de plataforma on-

line ou aplicativo para dispositivos móveis – Android e iOS – com credenciais de acesso providas pela PARTÍCIPE), 

com a presença dos seguintes recursos: 

 
I. Aulas individualizadas e com momentos específicos de interação com o professor/tutor; 

II. Recursos de imersão em realidade virtual ou realidade aumentada em todas as aulas; 

III. Tecnologias de inteligência artificial e “big data”; 

IV. Tecnologias de reconhecimento de fala; 

V. Estratégias de gamificação, ranqueamento de resultados e bonificações e de sala de aula invertida; 

VI. Análise de micro dados e apresentação de feedbacks individualizados aos alunos a cada aula; 

VII. Emissão de relatórios periódicos (semanal, mensal, trimestral, anual ou na frequência necessária), do 

desempenho de cada aluno em cada habilidade desenvolvida (ler, escrever, compreender e falar); 

VIII. Preparação para realização das provas de certificações internacionais da língua inglesa. 

IX. Os serviços serão prestados conforme demanda; 

X. A partir de efetivada a matrícula, o aluno já deverá ter acesso aos recursos disponíveis na Plataforma digital; 

XI. Se houver a necessidade de envio de qualquer material físico, deverá ser considerado os prazos 

estipulados pelas empresas transportadoras; 

XII. O curso terá contratação anual e frequência conforme agendamento do aluno; 

XIII. A frequência da prestação de serviço estará atrelada à proposta de flexibilização de horários dispostas em 

Plataforma digital. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO APORTE FIANCEIRO 

Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes, onde cada um aplicará os seus próprios, 

para o cumprimento desta parceria. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aplicação de recursos financeiros, implicados em atividades a serem executadas 

em decorrência desta Parceria, será́ de responsabilidade do respectivo partícipe que promove tal aplicação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O SISTEMA FIEP não se responsabiliza por eventual inadimplência ou atraso no 

pagamento do curso de língua inglesa por parte dos alunos. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA PROPRIEDADE DE MARCA 

O SISTEMA FIEP reconhece que a propriedade da marca xxxxx é de sua propriedade da PARTÍCIPE, 

comprometendo-se a respeitá-la em todas as esferas cabíveis, abstendo-se de fazer uso para outra finalidade que 

não o estrito cumprimento deste termo de parceria. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO 

O SISTEMA FIEP nomeia, neste ato, a Sr(a). xxxxxx, para atuar como gestor(a) desta parceria pelo SISTEMA 

FIEP, responsável direto(a) pelas negociações advindas deste termo. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

Serão cumpridas, com rigor, todas as normas e instruções descritas na Lei 6514 de 22/12/1977 e na Portaria 3214 

de 08/06/1978 que disciplinam a Segurança e Saúde no trabalho, assim como, assumir total responsabilidade, civil 

e criminal, por Acidentes Pessoais ou do Trabalho, que porventura ocorram durante a prestação dos serviços ora 

contratados. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A PARTÍCIPE assumirá total e exclusiva responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou material sofrido pelo 

SISTEMA FIEP e/ou terceiros, causados por si, por seus prepostos, subempreiteiros e/ou outros que, a seu mando, 

estejam envolvidos na execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

O objeto deste termo passará pela ampla e direta Fiscalização do SISTEMA FIEP, sem que com isso fiquem 

diminuídas as responsabilidades da PARTÍCIPE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA  

O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante comum acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO SIGILO 

As partes declaram que os dados pessoais eventualmente disponibilizados para a execução do objeto do presente 

instrumento serão requeridos, utilizados e/ou tratados, estritamente para atendimento da finalidade a que se 

propõem, mediante prévio e inequívoco consentimento dos seus titulares, não sendo compartilhados ou expostos 

de nenhuma maneira a terceiros não indicados na referida autorização, comprometendo-se as partes a adotar as 

melhores práticas de governança e segurança de dados pessoais, inclusive para supressão em seu banco de 

dados, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A PARTÍCIPE deverá registrar formalmente a manifestação livre, informada e 

inequívoca pela qual o aluno (ou seu representante legal) concorda com o tratamento de seus dados pessoais 

para finalidade específica, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

(LGPD). Esta declaração deve fazer parte da documentação do aluno matriculado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DA RESILIÇÃO E DA RESCISÃO 

Este Termo poderá ser resilido, a qualquer tempo, por qualquer das partícipes, desde que notificada a outra, por 

escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, respeitados os prazos de execução dos trabalhos, as 

obrigações assumidas com terceiros e os direitos advindos deste Termo. 

PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de descumprimento total ou parcial do estabelecido neste instrumento, e nos 

seus termos de aditamento, se houver, bem como de qualquer disposição legal que a eles se apliquem, ocorrerá 

a imediata rescisão dos mesmos, sem prejuízo da reparação pela partícipe culpada dos danos porventura 

causados. 

 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente termo representa todos os entendimentos e compromissos assumidos pelas partes, substituindo e se 

sobrepondo a todo e quaisquer entendimentos, negociações e acordos prévios, orais ou escritos, a respeito das 

matérias aqui reguladas, sendo que  toda e qualquer alteração neste Termo deverá ser formalizada por escrito, 

mediante assinatura do respectivo termo de aditamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Esta parceria é de natureza civil, em face de que nenhum dos envolvidos poderá 

invocar a aplicação de regras da legislação do trabalho, já que o presente instrumento não gera qualquer vínculo 

desta natureza, sendo as partes as únicas responsáveis pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários e fiscais de seus funcionários e/ou contratados, decorrentes da execução desta parceria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer tolerância das partes em relação às cláusulas e condições do presente termo 

ou mesmo o retardamento da exigibilidade de direitos, não importará em precedente, novação, moratória ou 

alteração, permanecendo todos os termos desta parceria plenamente exigíveis e exequíveis. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As comunicações entre as participes serão feitas sempre por escrito, ou por e-mail 

com confirmação de recebimento. 

PARÁGRAFO QUARTO - Este Termo não cria qualquer vínculo societário, associativo, de representação, 

agenciamento, consórcio ou assemelhado entre as participes, arcando cada qual com suas respectivas 

responsabilidades isoladamente, nos termos do ordenamento jurídico em vigor. 

PARÁGRAFO QUINTO - A invalidade ou ineficácia de qualquer das disposições do presente Termo não implicará 

invalidade ou ineficácia das demais. 

PARÁGRAFO SEXTO - Sempre que possível, as disposições consideradas inválidas ou ineficazes deverão ser 

reescritas, de modo a refletir a real e inicial intenção das participes, em conformidade com a legislação aplicável. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os termos e condições deste Termo obrigam as partícipes e seus respectivos sucessores 

a qualquer título. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Para dirimir dúvidas suscitadas durante a aplicação deste termo e não solucionadas de comum acordo, as partes 

elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, com expressa renúncia a qualquer 

outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam este termo em suas 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo assistiram e acharam conforme.                                                         

 

Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo SISTEMA FIEP  Pela PARTÍCIPE 
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Autoridade com alçada do SISTEMA FIEP Representante da PARTÍCIPE 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, 
CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA DO SISTEMA FIEP 

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SISTEMA FIEP 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________________, 

por meio de seu representante legal Senhor _________________________________, portador da Cédula de 

Identidade n° ____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao 

presente Edital, declara: 

a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 

12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir 

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema FIEP, sempre que solicitado. 

b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer forma 

de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem em 

discriminação de raça ou gênero. 

b.1.) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do 

Sistema FIEP, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento 

do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 2020. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

 

 

 

 

http://www.sistemafiep.org.br/
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ANEXO VI – MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EFETIVAR ASSINATURA 
DIGITAL/ELETRÔNICA DO TERMO DE PARCERIA DO SISTEMA FIEP 

 

 
Dos Conceitos 

 

I. A Assinatura Eletrônica utiliza-se de evidências para comprovar o ato de assinar o documento. O procedimento 

é feito em tela utilizando a grafia da assinatura através do uso do mouse, caneta touch ou o próprio dedo do 

assinante. A comprovação é realizada automaticamente com base na data e hora da assinatura, a 

geolocalização e o endereço de IP do dispositivo eletrônico (computador, notebook, tablet, smartphone) do 

assinante. Qualquer pessoa poderá ver que o documento foi assinado eletronicamente, quem o assinou e as 

respectivas evidências. 

II. A Assinatura Digital é realizada com uso do certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil representado pelo token de validação via e-CPF 

ou e-CNPJ.  

 

Da Aplicação 

 

III. O Sistema FIEP utiliza o portal de assinaturas  localizado no endereço eletrônico 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br. 

IV. Se optado pela assinatura digital os signatários do Termo, informados no ANEXO VII deverão: 

➢ fazer cadastro no portal de assinaturas do Sistema FIEP e possuírem certificado digital válido, 

para que consigam assinar digitalmente. No portal de assinaturas, os signatários devem seguir 

o passo-a-passo para a realização do cadastro e de posse do certificado digital válido, assinarem 

o documento; 

➢ o(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es), detentor(es) de poder(eres) para firmar termo 

em nome da PARTÍCIPE e a testemunha deverão possuir e-CPF. A assinatura através do e-

CNPJ da PARTÍCIPE será considerada válida desde que esteja vinculada à(s) pessoa(s) física(s) 

indicada(s) na cláusula de administração e representação da empresa; 

➢ as medições e demais documentos necessários ao processo de pagamento, serão assinados 

digitalmente pelo sócio administrador ou procurador com poderes específicos para tal ou ainda 

pelo responsável técnico, indicado como fiscal, mediante uso do e-CPF. 

➢ Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes 

do documento a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema FIEP, 

➢ O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na 

íntegra do referido documento e posterior assinatura. 

V. Se optado pela assinatura eletrônica os partícipes do Termo, informados no ANEXO VII deverão: 

➢ Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes 

do documento a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema FIEP, 

➢ Neste procedimento não é necessário realizar cadastro prévio no Portal de Assinaturas do 

Sistema FIEP. Basta que o signatário clique diretamente no link “Assinar documento” que será 

enviado via e-mail. 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/
mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br


 

 

 
 

Processo nº. 21212//2020 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 2.0357/2020 

 

 
LP 

CPL 

 

 

22 / 24 

➢ O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na 

íntegra do referido documento. 

➢ Após ler o conteúdo do documento, o signatário deve clicar no botão “Assinar”, localizado na 

área central inferior desta mesma página. A ação de assinar eletronicamente o documento é 

efetivada. 

➢ Caso o signatário clique novamente no link para efetivar a assinatura, o Portal de Assinaturas 

apresentará mensagem na parte superior central da tela informando a mensagem “Documento 

já assinado”, além de apresentar em tela um resumo das ações realizadas, como nome de quem 

enviou o documento para assinatura, o nome do signatário que o assinou, a data e horário em 

que a assinatura ocorreu e o status do documento. É possível clicar no botão “baixar” para ter a 

visualização completa do protocolo de assinaturas.  

VI. O Sistema FIEP fará upload do(s) documento(s) a ser(em) assinado(s) para o site do portal de assinaturas. Os 

signatários indicados no ANEXO VII serão notificados pelo e-mail no-reply@portaldeassinaturas.com.br de que 

há documento aguardando assinatura.  

VII. As assinaturas digital e eletrônica podem ser utilizadas em um mesmo documento. Isto acontece a partir da 

ciência que o Sistema FIEP possui sobre o tipo de assinatura a ser realizado, conforme ANEXO VII. 

VIII. O signatário deverá verificar o documento e assiná-lo digitalmente ou eletronicamente. Após assinatura o 

documento será direcionado automaticamente para o próximo signatário ou para o Sistema FIEP como 

concluído.  

IX. Ambos os procedimentos de assinatura são juridicamente válidos, considerando a aceitabilidade entre 

SISTEMA FIEP e PARTÍCIPE. 

X. Todas as assinaturas realizadas no Portal são criptografadas, protegendo todas as suas informações e 

garantindo que os seus documentos não sejam alterados. 

XI. É possível compartilhar com qualquer interessado o status e/ou histórico de assinaturas do documento através 

da divulgação do “Código para verificação”, descrito no protocolo de assinaturas, através do link 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA 
ASSINATURA DE DOCUMENTOS E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________________, estabelecida em __________________________, presta com exatidão todas as 

informações necessárias com guarda e sigilo na utilização da assinatura eletrônica ou digital, não contestando 

qualquer hipótese de alegação indevida das assinaturas, indicando abaixo os responsáveis por cada ação. 

 

TERMO DE PARCERIA / TERMOS ADITIVOS / NOTIFICAÇÕES 

Sócio(s) Administrador(es) ou Procurador(es) (detentor de poderes para firmar Termo de Parceria em nome 

da adjudicatária): 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(   ) e-CNPJ 

(   ) e-CPF 

(   ) Assinatura Eletrônica 

Nome completo CPF E-mail  Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

Testemunha (responsável pela assinatura do Termo de Parceria): 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

MEDIÇÕES (somente para os casos de prestação de serviços) 

Responsável pelo envio e assinatura de toda documentação referente a pagamento: 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

 

 

 

______________________ , ___ de ____________ de 2020. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VIII 
 
 
 

CIÊNCIA LEI Nº 13.709/2018  - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD 
 

 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLARA sob as 

penalidades legais, para fins de participação no CHAMAMENTO PÚBLICO nº ......., que: 

 

Está ciente e cumprirá TODOS os termos estabelecidos na supracitada Lei, bem como os  termos estabelecidos 

neste edital, referentes à proteção de dados dos alunos, tratando os dados  de forma adequada seguindo as 

políticas e processos relacionadas ao tema. 

 
 
 
 
 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 2020. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 
 


