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O SESI/SENAI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 
PERGUNTA 01:  
Qual a possibilidade de Alteração no prazo de Entrega do Edital para 120 dias, para que tenhamos 
igualdade na concorrência com os demais fornecedores? 
No caso de NEGATIVA quanto a solicitação de alteração do Edital, será aceito PRORROGAÇÃO DE 
ENTREGA DE NO MÍNIMO mais 60 dias, SEM APLICAÇÃO MULTAS FINANCEIRAS ou 
PENALIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS? 
RESPOSTA 01:  
Não haverá alteração do prazo de entrega, mantendo-se o prazo de 60 dias, caso a empresa 
vencedora deixe de atender ao edital, a mesma poderá sofrer as sanções dispostas em edital. 
 
 

 
PERGUNTA 02:  
O valor de 124.511,93 euros, será pago diretamente a nossa fábrica na Alemanha, e os demais custos 
serão arcado pelo Senai, em valor a parte? 
O valor total de 124.511,93 euros, será pago pelo SENAI, mas nele já deverão estar INCLUSOS todos 
os processos valores dos desembaraços? 
RESPOSTA 02:  
No caso do bem importado: frete a partir do Porto ou aeroporto (Frete FOB ou FCA) do País de origem, 
todos os impostos, taxas e custos do desembaraço no Brasil é por conta do SENAI – Pr. 
 
 

 
PERGUNTA 03:  
O euro que será utilizado no momento da importação será realmente o valor 4,61 euros (taxa do dia 
17/05/2019), constante em edital, ou será o do fechamento do câmbio do dia da importação? 
RESPOSTA 03:  
O pedido será emitido no valor em Euro ou Dólar conforme o lance em reais da Licitação.  
P.Ex. Se o arrematante fechou no valor de R$ 574.000,00 e o bem será importado da Alemanha, a 
Purchase Order será emitida no valor de EUR 124.511,93. 
Se o bem for importado dos EUA, a Purchase Order seria emitida no valor de USD 140.000,00.. 
 
 
PERGUNTA 04:  
Apesar de constar na Clausula Sexta item e - ANEXO VI do Edital (pag26) 
Que pode ser cotado item importado na forma de importação direta (onde a importação seria feita pelo 
SENAI-PR)conforme abaixo: 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
e) PARA O CASO DE BEM IMPORTADO Em caso de fornecimento de item importado, eventual 
importação dos equipamentos será realizada em nome do SENAI-PR, que assumirá toda 
responsabilidade pelo desembaraço aduaneiro, incluindo taxas, despachantes, emolumentos, tarifas ou 
qualquer outro custo fiscal ou para fiscal decorrente do processo de importação, solicitações de 
isenções ou imunidades, interposição de recursos, assim como a eventual responsabilidade por multas 
aplicadas conforme INCOTERM acordado entre as partes.][ 
na Clausula Nona item a ANEXO VI do Edital (pag26) 
Existe uma menção de que todos os impostos e taxas decorridos do objeto da contratação seriam por 
conta da Contratada, conforme abaixo: 
CLÁUSULA NONA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 
Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação. 
RESPOSTA 04:  
No caso do bem importado: frete a partir do Porto ou aeroporto (Frete FOB ou FCA), todos os 
impostos, taxas e custos do desembaraço no Brasil é por conta do SENAI – Pr. 
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Caso do bem nacional ou nacionalizado => Todos os impostos, taxas e custos deverão estar inclusos 
no preço do bem. 
 
 
 

Curitiba, 12 de junho de 2019. 
 

 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


