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ESCLARECIMENTOS Nº 03/2019  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S-1076/19 
 

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 e equipe de apoio, designados pela Portaria n.º 02/2019, de 
03 de Janeiro de 2019, atendendo os pedidos de esclarecimentos, recebidos 
por e-mail, torna público, após analisados e constatados os pressupostos de 
tempestividade, motivação, legitimidade e interesse dos recorrentes, os pedidos 
de esclarecimentos e as respectivas respostas, conforme seguem: 

 

Pergunta 1:  

 

Temos interesse em participarmos no edital  acima, porem temos dificuldades  de 
interpretar os itens do lote 05 – que é composto de mobiliário  para a área de  recepção ou 
espera  e  possuem  características   diferentes da linha de escritório. 
Solicitamos fornecerem um desenho técnico ou   a   referência  para fins de melhor analise. 
Obrigado pelo  atendimento  especifico neste lote. 

 

Resposta 1: 
 

Segue abaixo as fotos ilustrativas referenciais para o LOTE 5 – Itens 53, 54, 
55 e 56. 

 

Item Descritivo Código do projeto arquitetônico Qtd Unid. 

53 SOFÁ ESPERA E 39 Unid. 

 

 

Item Descritivo Código do projeto arquitetônico Qtd Unid. 

54 SOFÁ 1 LUGAR F 13 Unid. 
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Item Descritivo Código do projeto arquitetônico Qtd Unid. 

55 CADEIRA FIXA G 24 Unid. 

 
 

 

Item Descritivo Código do projeto arquitetônico Qtd Unid. 

56 BANQUETA FIXA H 3 Unid. 
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Pergunta 2 
 

Os ambientes em que vão tampos de granito, a pedra é existente ou deve ser inclusa ao 
orçamento? 

 
Resposta 2 
 

O fornecedor participante somente deverá incluir a pedra de granito preto São Gabriel no 
tampo do balcão MÓVEL que pertence ao ambiente da churrasqueira, conforme descrito 
no item 42. O granito do balcão da churrasqueira  deverá ser desconsiderado. 
Os demais tampos descritos nos itens 38, 44 e 45 já foram fornecidos pela construtora 
contratada, portanto, não devem ser considerados na elaboração de preços do item.  

 

 
Pergunta 3 

 

As portas de fechamento de quadros nos andares foi excluída do edital? 

 
Resposta 3 

Sim. As portas de fechamento dos quadros foram excluídas do edital, pois já foram 
fornecidas pela construtora contratada. 

 

 
Pergunta 4 

 

Existe algum projeto técnico das mesas de reunião, afim de que mostrem detalhes de 
formatos, encaixes e disposição de dutos e calhas? 

 
Resposta 4 
 
As plantas dos projetos mobiliários são aquelas disponibilizadas no ANEXO IV do 
edital e as especificações são as fornecidas no ANEXO III do edital. Não foram 
fornecidos outros projetos técnicos além destes publicados. 
 

 
Pergunta 5 
 

Sobre a licitação acima citada, poderia-nos relatar sobre os granitos em que aparece nos 

projetos será parte integrante desta licitação? ou seja a empresa que ganhar o lote em que 

consta os granitos deverá entregar junto ao móvel o granito também? 

Resposta 5 
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Ver resposta nº 2, acima. 
 

 
Curitiba, 09 de maio de 2019. 

 
 

(Assinado no original) 
_____________________ 

MARCELO MIRANDA 
Pregoeiro – Portaria 02/2019 

 
(Assinado no original)                                                  (Assinado no original) 

_____________________________                         __________________________ 
LUIZ CARLOS RIBEIRO                                         ALESSANDRO RISSARDI 

Equipe de apoio                                                    Equipe de Apoio 
Portaria CRECI/PR 02/2019                                     Portaria CRECI/PR 02/2019 
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