
 
 
 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO VII 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 875/2013 
 
 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna pública RETIFICAÇÃO  referente ao edital de licitação 
acima relacionado, conforme segue: 
 

RETIFICAÇÃO :  Alteração dos itens conforme abaixo: 
 

 
1) Na Retificação I, item 6  

Passa a ter a seguinte redação: 

6. OBRIGAÇÕES DO SESI-PR 

6.1 Nomear um Gestor para o presente Credenciamento, que será o responsável pelo 

relacionamento e informações entre as partes. 

6.2. Aprovar os relatórios de faturamento emitidos pelas credenciadas, no prazo máximo de 03 

(três) dias úteis após o seu recebimento, observando-se os prazos estipulados neste edital.  

6.3. Registrar os serviços do credenciado no sistema de gestão de RPA, observando os 

procedimentos internos de pagamentos de pessoas físicas, especificando todos os detalhes dos 

serviços, conforme dados constantes do termo de credenciamento. 

6.4 Não haverá em hipótese nenhuma o pagamento adiantado. 

6.5 Distribuir os serviços de acordo com a ordem de credenciamento em sistema de rodízio. 

6.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao seu 

perfeito cumprimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas e comunicando ao CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que 

exijam medidas corretivas. 

6.7 Promover a elaboração, para fins de renovação ou cancelamento do credenciamento, do 

relatório conclusivo do Credenciado, contido na NG 026/11 (formulário 247).  

6.8 A credenciada que, a pedido do Sesi/PR, prestar seus serviços nas dependências das 

empresas, ou seja, in company, cuja distância de deslocamento for superior a 5 km entre a 

Unidade Sesi solicitante e a empresa cliente será ressarcida no valor de R$1,20 (um real e vinte 

centavos) por quilometro excedente a partir do sexto quilometro (haverá também ressarcimento 

de valores relativos a pedágios), mediante aprovação de orçamento antes da prestação do 

serviço a ser realizado. 

 
As demais disposições permanecem inalteradas 

 

 

Curitiba, 26 de outubro de 2015. 

 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

Superintendente do SESI/PR 

 


