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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01: Os valores relativos aos serviços da CONTRATADA são vigentes na data da 

contratação do serviço e serão reajustados anualmente no dia 1º de setembro., o reajuste será feito 

de acordo com a variação do IGPM (FGV) ou do IPCA (IBGE), no período de agosto a julho, o que for 

maior. Quer se trate de CLIENTE pessoa física ou pessoa jurídica, em caso de criação, extinção ou 

alteração de tributos, os valores dos serviços serão aumentados ou reduzidos na mesma 

proporcionalidade da alteração ocorrida. Gentileza adequar item. 

RESPOSTA 02: O item 4 e subitem 4.3 são pertencentes ao preambulo do edital e estão 

relacionados a proposta comercial e não a questão de reajuste. 

 

PERGUNTA 02: item 5.9 (...b...) e (...d...) Solicitamos adequação da clausula uma vez que as regras 

constam no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo. 

RESPOSTA 02: O item 5.9 alíneas “b” e “d” estão relacionados ao preambulo do edital, item 

pertencentes as condições da empresa contratante, sendo assim, não há como alterar tais condições 

relacionadas ao Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, pois não se trata de condição de 

participação das empresas. 

 

PERGUNTA 03: Notamos que não existe multa por inadimplência do órgão. Como o Sem Parar 
adianta o pagamento das tarifas de pedágio para o órgão, é necessária a existência de multa e juros 
em caso de inadimplência. Solicitamos a inclusão da cláusula abaixo: 
  
Nos PLANOS DE SERVIÇOS, em caso de atraso no pagamento dos valores devidos à 
CONTRATADA, o CLIENTE estará sujeito ao pagamento de multa sobre o montante em atraso, 
acrescido de correção monetária e juros moratórios calculados ‘pro rata die’, cujo valor mensal não 
excederá o limite legal, além da respectiva taxa de reprocessamento. O percentual da multa e dos 
juros, assim como o valor da taxa de 
reprocessamento são aqueles estabelecidos na PROPOSTA DE ADESÃO e disponíveis para 

consulta no site www.semparar.com.br., a correção monetária será feita de acordo com a 

variação do IGPM (FGV) ou do IPCA (IBGE), o que for maior, os valores em atraso serão sempre 
corrigidos a partir da data de vencimento até a data do efetivo pagamento. (...12.1...) (...12.3...) 
(...12.4...) 
RESPOSTA 03: O item 12 e seus subitens estão relacionados ao preambulo do edital, item 

pertencentes as condições da empresa contratante, sendo assim, não há como alterar tais condições 

relacionadas ao Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, pois não se trata de condição de 

participação das empresas. 

 

PERGUNTA 04: item 13 (...13.1...) As etiquetas autoadesivas (STICKERS) poderão ser retirados nas 

lojas credenciadas localizadas em nosso site www.semparar.com.br, solicitamos adequar a clausula. 

 

 

PERGUNTA 05: item 14 (...14.1...) (...14.2...) (...14.3...) (...14.4...) (...14.5...) É prática de mercado a 

subcontratação parcial do serviço, como manutenção, atendimento etc. Favor ajustar a clausula. 

RESPOSTA 05: O item 14 e seus subitens estão relacionados ao preambulo do edital, item 

pertencentes as condições da empresa contratante, sendo assim, não há como alterar tais condições 
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relacionadas ao Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, pois não se trata de condição de 

participação das empresas. 

Solicitamos verificar o item de subcontratação. 

 

PERGUNTA 06: item 15 (...15.1...) solicitamos adequação da clausula uma vez que as regras 

constam no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 06: O item 15 e seus subitens estão relacionados ao preambulo do edital, item 

pertencentes as condições da empresa contratante, sendo assim, não há como alterar tais condições 

relacionadas ao Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, pois não se trata de condição de 

participação das empresas. 

 

PERGUNTA 07: item 16 (...16.1...) (...16.2...) (...16.3...) solicitamos adequação da clausula acima 

uma vez que as regras constam no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 07: O item 16 e seus subitens estão relacionados ao preambulo do edital, item 

pertencentes as condições da empresa contratante, sendo assim, não há como alterar tais condições 

relacionadas ao Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, pois não se trata de condição de 

participação das empresas. 

 

PERGUNTA 08: item 17 Solicitamos adequação da clausula acima uma vez que as regras constam 

no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 08: O item 17 e seus subitens estão relacionados ao preambulo do edital, item 

pertencentes as condições da empresa contratante, sendo assim, não há como alterar tais condições 

relacionadas ao Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, pois não se trata de condição de 

participação das empresas. 

 

PERGUNTA 09: item 18 Solicitamos adequação da clausula acima uma vez que as regras constam 

no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 09: O item 18 e seus subitens estão relacionados ao preambulo do edital, item 

pertencentes as condições da empresa contratante, sendo assim, não há como alterar tais condições 

relacionadas ao Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, pois não se trata de condição de 

participação das empresas. 

 

PERGUNTA 10: item 19 Solicitamos adequação da clausula acima uma vez que as regras constam 

no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 10: O item 19 e seus subitens estão relacionados ao preambulo do edital, item 

pertencentes as condições da empresa contratante, sendo assim, não há como alterar tais condições 

relacionadas ao Regulamento de Licitações do SESI/SENAI, pois não se trata de condição de 

participação das empresas. 

 

PERGUNTA 11: Os valores apontados estão abaixo do nosso praticado. As informações referente a 

valores constam no site www.semparar.com.br  , solicitamos adequação da clausula. 

RESPOSTA 11: Os valores apresentados foram feitos através de pesquisa de mercado, dessa forma 

e em respeito ao princípio da competitividade o mesmo não será alterado. 

 

PERGUNTA 12: (...2.5...) As regras de utilização bem como posteriores constam em nosso Termo  e 

Condições Gerais do Serviço Sem Parar anexo. Toda a tratativa Pós contrato devera ser feita através 

de nosso canal 0800 que dentro de seu SLA direcionara a área responsável de acordo com o tipo de 

demanda, solicitamos ajuste dos itens acima. 
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(...2.6...) Solicitamos exclusão da clausula. As regras constam nos termos e condições gerais Sem 

parar. 

(...2.7...) Gentileza adequar item uma vez que não conseguiremos adequar o solicitado de 08 dígitos 

por campo. 

(...2.9...) O cliente terá acesso através de seu login para baixar a fatura e extrato. Solicitamos ajuste 

da clausula 

(...2.10...) Solicitamos exclusão da clausula 

(...2.11...) Solicitamos exclusão da clausula. As regras constam nos termos e condições Sem Parar. 

(...2.12...) Solicitamos exclusão da clausula uma vez que as regras constam no Termos e Condições 

Gerais Sem Parar conforme anexo 

(...2.13...) Solicitamos exclusão da clausula 

(...2.14...) A CGMP é um Centro de Gestão de Meios de Pagamento, ou seja repassamos os valores 

de passagens as concessionárias. Solicitamos exclusão da clausula. 

RESPOSTA 12: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 13: item 3 Solicitamos exclusão da clausula uma vez que as regras constam no Termos 

e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 13: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 14: item 4 Solicitamos exclusão da clausula uma vez que as regras constam no Termos 

e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 14: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 15: item 5 Solicitamos exclusão da clausula uma vez que as regras constam no Termos 

e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 15: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 16: item 6 Solicitamos exclusão da clausula uma vez que as regras constam no Termos 

e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 16: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 17: item 3 Uma vez que o reajuste de preços ocorre anualmente em todo mês de 
setembro podemos encaminhar proposta com validade de até 30 dias. Atende o Órgão? 
RESPOSTA 17: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 18: item 7 (...7.a...) (...7.b...) (...7.d...) O pagamento da fatura devera ocorrer dentro de 

uma das datas apresentadas via BOLETO BANCÁRIO, e aliado a isso nosso sistema tem como regra 

o fechamento da fatura 7 dias antes do vencimento, que devera ser optado pelo Orgao 

(5,10,15,20,25,30 ) após esse fechamento, o cliente terá acesso através de seu login para baixar a 

fatura e extrato. Solicitamos ajuste da clausula  

(...7.c...) O serviço prestado é de meio de pagamento de pedágio e corresponde à concessão de 

crédito para o Órgão para o pagamento da taxa de pedágio. Referida taxa não pertence às empresas 
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licitadas e são repassados para a concessionária com antecedência ao pagamento e não podem ser 

retidos, pois não pertencem às empresas licitadas. Para o caso de contestações o padrão de 

mercado é a realização de contestação em até 90 dias que podem ser creditados na fatura 

subsequente, solicitamos ajuste da clausula. 

(...7.e...) (...7.f...) Solicitamos adequação da clausula, pois, o cliente pode extrair as certidões pela 

internet. 

RESPOSTA 18: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 19: item 10 Solicitamos exclusão da clausula uma vez que não realizamos cadastros 
para pagamento. As faturas são disponibilizadas no site www.semparar.com.br , com a forma de 
pagamento Boleto Bancário. 
RESPOSTA 19: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 20: item 11 Solicitamos adequação da clausula acima uma vez que as regras constam 

no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 20: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 21: item 13 Solicitamos adequação da clausula acima uma vez que as regras constam 

no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 21: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 22: item 14 Os valores relativos aos serviços da CONTRATADA são vigentes na data da 

contratação do serviço e serão reajustados anualmente no dia 1º de setembro., o reajuste será feito 

de acordo com a variação do IGPM (FGV) ou do IPCA (IBGE), no período de agosto a julho, o que for 

maior. Quer se trate de CLIENTE pessoa física ou pessoa jurídica, em caso de criação, extinção ou 

alteração de tributos, os valores dos serviços serão aumentados ou reduzidos na mesma 

proporcionalidade da alteração ocorrida. Gentileza adequar item. 

RESPOSTA 22: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUTA 23: CLÁUSULA PRIMEIRA (...1.2...) solicitamos adequação da clausula acima uma vez 

que as regras constam no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 23: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 24: CLÁUSULA SEGUNDA 2.1 (...c...) ( ...d...) (...e...) (...f...) (...g...) (...h...) (...j...) 

Solicitamos exclusão clausula acima uma vez que as regras constam no Termos e Condições Gerais 

Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 24: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 25: CLÁUSULA TERCEIRA (...3.1...) (...3.2...) solicitamos adequação da clausula acima 

uma vez que as regras constam no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 25: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 
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PERGUNTA 26: CLAUSULA SEXTA (...6.1...) O pagamento da fatura deverá ocorrer dentro de uma 

das datas apresentadas via BOLETO BANCÁRIO, e aliado a isso nosso sistema tem como regra o 

fechamento da fatura 7 dias antes do vencimento, que deverá ser optado pelo Orgao 

(5,10,15,20,25,30 ) após esse fechamento, o cliente terá acesso através de seu login para baixar a 

fatura e extrato. Solicitamos ajuste da clausula 

RESPOSTA 26: Respondido nas perguntas anteriores. 

 

PERGUNTA 27: CLAUSULA SETIMA (...7.1...) uma vez que temos um serviço continuo com uma 

grande base de clientes a empresa não se sujeita a auditorias internas. Solicitamos exclusão da 

cláusula. 

(...7.2...) (...7.3...) O pagamento da fatura deverá ocorrer dentro de uma das datas apresentadas via 

BOLETO BANCÁRIO, e aliado a isso nosso sistema tem como regra o fechamento da fatura 7 dias 

antes do vencimento, que deverá ser optado pelo Órgão (5,10,15,20,25,30 ) após esse fechamento, o 

cliente terá acesso através de seu login para baixar a fatura e extrato. Solicitamos ajuste da clausula 

(...7.4...) solicitamos adequação da clausula, pois, o cliente pode extrair as certidões pela internet. 

(...7.5...) (...a...) (...b...) (...c...) (...d...) Solicitamos adequação da clausula acima uma vez que as regras 

constam no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 27: Respondido nas perguntas anteriores. 

 

PERGUNTA 28: (...DA RECISÃO CONTRATUAL...) solicitamos adequação da clausula acima uma 

vez que as regras constam no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 28: Em respeito ao princípio da ampla competitividade e da isonomia, tais itens serão 

mantidos. 

 

PERGUNTA 29: (...DAS PENALIDADES...) solicitamos adequação da clausula acima uma vez que as 

regras constam no Termos e Condições Gerais Sem Parar conforme anexo 

RESPOSTA 28: Tal item não será excluído tem do em vista que está prevista no Regulamento de 

Contratos e Licitações do SESI/SENAI, bem como na Lei Federal 8.666/93. 

 

PERGUNTA 30: (...DA SUBCONTRATAÇÃO...) é prática de mercado a subcontratação parcial do 

serviço, como manutenção, atendimento etc. Favor ajustar a clausula. 

RESPOSTA 30: Tal item será mantido, tendo em vista que o mesmo não é condicionante para 

participação, bem como não restringe a subcontratação. 

 

PERGUNTA 31: (...DAS DISPOSIÇÕES GERAIS...) uma vez que temos um serviço continuo com 

uma grande base de clientes a empresa não se sujeita a auditorias internas. Solicitamos exclusão da 

cláusula. 

RESPOSTA 31: Tal item será mantido, tendo em vista que o mesmo não é condicionante para 

participação. 

Curitiba, 17 de julho de 2018. 

 
Atenciosamente, 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 
 


