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

ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 

PERGUNTA 01:  

Considerando o disposto no Decreto Federal nº 10.024/2019, o qual em seus artigos 6º, inciso III e 26º 

descrevem sobre o envio da proposta e documentos de habilitação antes da abertura da sessão pública, 

questionamos: 

a) A proposta inicial impressa e identificada deve ser encaminhada no site desta licitação, antes da 

abertura da sessão pública? 

b) Os documentos de habilitação devem ser encaminhados no site desta licitação, antes da abertura 

da sessão pública? 

c) Caso as respostas acima sejam afirmativas, solicitamos corrigir o subitem 5.2 do edital que prevê 

a desclassificação da empresa que apresentar qualquer identificação em sua proposta e/ou 

anexos. 

RESPOSTA 01:  

De pronto cumpre informar que a jurisprudência da Corte de Contas reconhece a plena autonomia dos 

Conselhos Nacionais dos Serviços Sociais Autônomos para editarem seus próprios Regulamentos de 

Licitações e Contratos. Nesse contexto tem-se que as licitações do SESI/SENAI se pautam pelo seu 

Regulamento de Licitações e Contratos (RLC). 

Das respostas quanto aos questionamentos: 

a) O envio da proposta deverá atender ao que diz o item 5 do preambulo do Edital; 

b) Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados tão somente pela empresa que venha 

ser arrematante. Neste caso, não faz sentido encaminhar quaisquer documentos antes da 

abertura da sessão pública. 

c) Conforme descrito anteriormente, deverá ser atendido o item 5 do preambulo do Edital, bem como, 

os itens 6 e 7 do preambulo do edital. 

 

 

 

PERGUNTA 02: O valor informado na proposta inicial, cadastrado no site, ofertado da fase de lances e 

para fins de julgamento das propostas deverá ser unitário mensal, conforme disposto no Anexo I? 

RESPOSTA 02:  

A proposta deverá ser baseada no que diz o edital, como podemos notar no Anexo I informa tão somente 

o valor unitário, sendo assim, o valor a ser negociado será o unitário. 

 

Curitiba, 10 de junho de 2020. 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 
 


