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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: 

 

PERGUNTA 01: Gostaria de solicitar esclarecimento sobre os dois últimos itens de cada lote que se refere 

a FRETE. Trata-se do frete da entrega do material licitado até o campus? Ou se refere ao frete entre os 

campus, e neste caso além da distância é necessário saber o número de volumes e peso a ser 

transportado? 

 

RESPOSTA 01: O vencedor de cada lote terá a responsabilidade de suprir todas as respectivas cidades 

do lote em questão. 

Entregas em até 50km de raio não deverão ter frete cobrado. 

Entregas em raio excedente a 50km até 100km, utilizar item frete - considerar distâncias a partir de 51 km 

até 100km de raio. 

Entregas em raio excedente a 100km até 150km, utilizar item frete - considerar distâncias a partir de 101 

km até 150km de raio. 

Observações Importantes:  

1. Os endereços das unidades estão descritos no ANEXO A - ENDEREÇO UNIDADES SESI E SENAI 

PARANÁ do referido Edital. Processo nº. 15641/18 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 895/2018 

A.T.S CPL 76 / 94  

2. Para o item Deslocamento será considerada a distância do RAIO acima de 50Km a partir da unidade 

Base definida e/ou Sede, e/ou Filial da empresa arrematante do LOTE até a unidade demandante. A 

relação das distâncias e definições de unidades Base para cada LOTE para comparativo estão disponíveis 

no ANEXO B – RELAÇÃO DISTÂNCIA UNIDADES.  

3. A empresa vencedora deverá disponibilizar relação das rotas de entrega para análise de qual será a 

melhor forma de definição da distância indicada no Item acima.  

*Definição de RAIO entender DISTÂNCIA EM LINHA RETA. 

 

PERGUNTA 02: O vencedor de cada lote terá a responsabilidade de suprir todas as respectivas cidades 

do lote em questão. 

Entregas em até 50km de raio não deverão ter frete cobrado. 

Entregas em raio excedente a 50km até 100km, utilizar item frete - considerar distâncias a partir de 51 km 

até 100km de raio. 

Entregas em raio excedente a 100km até 150km, utilizar item frete - considerar distâncias a partir de 101 

km até 150km de raio. Pergunta: o material deverá ser entregue na unidade base primeiramente e 

posteriormente distribuído nas respectivas cidades do lote em questão? Ou diretamente na cidade de 

destino? 
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RESPOSTA 02: O fornecedor deverá entregar para a Unidade requisitante que solicitar o material. Se o 

fornecedor possuir várias unidades filiais num lote, então ele deverá entregar pela filial mais próxima, 

importante mencionar que a NF só poderá ser emitida pelo CNPJ contratado. 

 

Curitiba, 16 de janeiro de 2019. 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


