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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/PARANÁ 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PARANÁ 

 

PROTOCOLO Nº 31/19 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/19 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO FORNECIMENTO 

DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO SESC/PR E DO SENAC/PR. 

 

QUESTIONAMENTO I 

 

1-) PROVA DE CONCEITO  

12.3 Após a convocação formal pela Comissão de Licitação do SESC Paraná, a Licitante terá o prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis, mediante prévio agendamento, para iniciar a Prova de Conceito.  

Esclarecimento: Em qual momento do certame será feito a convocação formal? 

RESPOSTA:. Após comprovação da habilitação da arrematante nos termos do item 8 – HABILITAÇÃO, 

recebimento e exame da proposta de preços (item 11 do Edital), a Comissão de Licitação convocará a 

empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar para a realização da Prova de Conceito (item 

12 do Edital). Salientando que esta convocação será enviada por e-mail ao licitante arrematante, 

publicadas nos sites do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), SESC PR e do SENAC PR.  

 

2-) ATUAL GERENCIADORA 

Esclarecimento: Atualmente existe alguma empresa contrata fornecendo o objeto em questão? Caso 

positivo, qual o nome da empresa e taxa administrativa?  

RESPOSTA:. Não há empresa fornecendo o objeto licitado. Trata-se de implantação dos serviços. 

 

3-) PAGAMENTO  

17.1 Os pagamentos, referentes aos serviços de administração e gerenciamento do fornecimento de 

combustíveis, serão efetuados pelo SESC/PR e pelo SENAC/PR, cada qual responsável pela parte que 

lhe compete, em até 10 (dez) dias úteis, mediante depósito em conta corrente indicada pela 

LICITANTE, contados a partir do dia seguinte ao da apresentação da Nota Fiscal, integrante do 

Contrato, atendidos os procedimentos estabelecidos nos itens 10 e 11 do ANEXO I do presente Edital.  

Esclarecimento: Conforme subitem 17.1 do Edital, podemos considerar o prazo 10 (dez) dias para o 

pagamento da nota fiscal incluindo o Atesto?   

http://www.licitacoes-e.com.br/
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RESPOSTA: Conforme estabelecido no item 17.1 e item 11.3 do Anexo I  - “O SESC/PR e o SENAC/PR 

efetuarão o pagamento, cada qual pela parcela que lhe compete, em até 10 (dez) dias úteis após a 

entrega das notas fiscais.” – os pagamentos serão realizados em até 10 (dez) dias úteis após a entrega 

das notas fiscais.  

Quanto ao atesto das notas fiscais, este procedimento será realizado dentro do prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir do dia seguinte ao da apresentação da Nota Fiscal, devendo ser observado o 

estabelecido nos itens 17.4 a 17.6 do Edital: 

17.4 Os valores e informações das Notas Fiscais deverão ser os mesmos 

consignados no Contrato, sem o que não será liberado o respectivo 

pagamento. 

17.5 Em caso de divergência, a empresa será notificada para a regularização 

imediata da Nota Fiscal. 

17.6 A devolução da Nota Fiscal pelo SESC/PR e/ou SENAC/PR, em hipótese 

alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução 

do serviço, ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus funcionários e a 

terceiros. Nesse caso, o prazo para pagamento terá início quando da 

apresentação regular/correta da nota fiscal. 

 

4) ATUALIZAÇÃO FINANCEIRO EM CASO DE ATRASO DE PAGAMENTO 

Esclarecimento: Em caso de atraso de pagamento da contratante, qual o índice financeiro utilizado no 

período de adimplência de cada parcela até a data do pagamento? 

RESPOSTA: Consignamos que o SESC e o SENAC, assim como as demais entidades do Sistema S, 

embora possuindo natureza jurídica de direito privado, nos termos da lei civil, NÃO integram a 

Administração Pública Direta ou Indireta. Encontram-se sujeitos à realização de processos licitatórios 

para a aquisição de bens e serviços, contratações de obras e alienações, em atenção às normas de 

regulamento próprio de licitações e contratos. Por não estarem sujeitos à Lei nº 8.666/93, segundo 

entendimento e determinação do Tribunal de Constas da União, subordinam-se às Resoluções SESC/CN 

nº 1.252/12 ou SENAC/CN nº 958/2012. 

Destaca-se a pontualidade do SESC/PR e do SENAC/PR no pagamento e no cumprimento de suas 

obrigações contratuais, não sendo estabelecido, no edital questionado ou nos anteriores, qualquer 

índice ou condição moratória diante de atrasos de pagamentos o que, diante da pontualidade 

costumeira, não constitui óbice para o êxito do SESC/PR e SENAC/PR em suas contratações. 

 


