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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 
PROCESSO Nº S-2096/18 

 
ESCLARECIMENTO Nº 02/2018 

 

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 6ª 
REGIÃO – PARANÁ – CRECI/PR, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob 
o nº 76.693.910/0001-69, por meio do Pregoeiro, designado pela Portaria 
n.º 02/2018, de 04 de Janeiro de 2018, atendendo o pedido de 
esclarecimento, recebido por e-mail, em 13/04/2018, torna público, após 
analisados e constatados os pressupostos de tempestividade, motivação, 
legitimidade e interesse do recorrente, os pedidos de esclarecimentos e as 
respectivas respostas, conforme segue: 

 
Com relação aos ítens de capas de processos: 

 
Pedido de esclarecimento: É mencionado impressão em 2 x 0 cores. Observamos que uma das 
cores é o preto e a outra seria o chapado que dá o tom de fundo para as capas (rosa, azul, 
amarelo, etc...) ? 

Resposta: Sim. Uma cor (preto) para o texto e o Brasão e a outra seria a 
própria cor de todo o material produzido (azul, amarelo, verde ...).  
 
Pedido de esclarecimento:  Qual o cartão utilizado, duplex ou triplex ? Isso pode ser observado 
na parte interna das capas, pois se a mesma é branca então é triplex, se possui alguma 
coloração (cinza, bege, gelo, pardo) então é duplex. 

Resposta: Cartão Triplex, assim, todo o material mantém o mesmo padrão de 
textura e cores. Exemplo: se o material “capa de processo” for de cor azul, 
conforme amostras, então, toda parte externa e interna, deverão ser de cor 
azul com o mesmo padrão de textura e assim, sucessivamente para outras 
cores. 
 
Pedido de esclarecimento: Há uma quantidade mínima prevista por aquisição? Essa 
informação é importante para a composição correta dos custos. 

Resposta: Não. Trabalhamos sob demanda dos diversos departamentos do 
Conselho e da Diretoria e não conseguimos estipular um pedido mínimo de 
materiais. Sabemos dos custos para confecção destes materiais gráficos e por 
este motivo, quando um departamento solicitar material, faremos uma abertura 
de compra para todos os demais departamentos do Conselho e da Diretoria. 
Porém, não podemos precisar uma quantidade mínima de aquisição. 
 
Com relação aos ítens de envelopes: 
 
1º Possuem imagens das abas de fechamento de cada modelo e esse tamanho está sendo 
considerado no formato aberto mencionado no edital ? 

Resposta: Sim, considerado no formato aberto, pois, as medidas descritas para 
os envelopes de tamanhos fechados, não contemplam as abas de fechamento. 
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 Visando garantir a publicidade e transparência do certame, será 
publicado este esclarecimento, nos veículos de comunicação dos sites 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.crecipr.gov.br . 
 
 
 
Curitiba, 13 de abril de 2018. 
 
 
 

(Assinado no original) 
_____________________________ 

ALESSANDRO RISSARDI 
PREGOEIRO 
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