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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017 
PROCESSO Nº S-8937/17 

 
ESCLARECIMENTO Nº 01/2017 

 

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 02/2017, de 03 de Janeiro de 2017, atendendo ao pedido de 
esclarecimento, recebido por e-mail, em 05/12/2017, reconhecendo que 
são tempestivos e merecem ser conhecidos, torna público o pedido de 
esclarecimento e as respectivas respostas, conforme seguem: 

 

1º PEDIDO de esclarecimento: 

 

Será aceita taxa de administração igual a zero? 
( ) Sim ( ) Não 
 

RESPOSTA ao pedido de esclarecimento: 

 

 Sim. Será aceita taxa de administração igual a zero. 

Exemplo: 

PT = VE (R$70.000,00) + TA (0%) 

PT = R$70.000,00 + R$0,00 

PT= R$70.000,00 

 

Onde: 

PT = Preço Total 

VE = Valor Estimado (ano) 

TA = Taxa de Administração 

O valor estimado (VE) da contratação é fixo, não devendo ser alterado pelo 

licitante na formulação da proposta. 

 

2º PEDIDO de esclarecimento: 

 

Será aceita taxa de administração inferior a zero (negativa/desconto)? 
( ) Sim ( ) Não 
 

RESPOSTA ao pedido de esclarecimento: 

 

 Sim. Será aceita taxa de administração inferior a zero. 

Exemplo: 
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PT = VE (R$70.000,00) + TA (-1%) 

PT = R$70.000,00 + (-R$700,00) 
PT= R$69.300,00 

 

Onde: 

PT = Preço Total 

VE = Valor Estimado (ano) 

TA = Taxa de Administração 

O valor estimado (VE) da contratação é fixo, não devendo ser alterado pelo 
licitante na formulação da proposta. 
  

 

 

 Visando garantir a publicidade e transparência do certame, será 

publicado este esclarecimento nos veículos de comunicação (site do 

COMPRASNET e do CRECI/PR), nesta data. 

 
 
 

Curitiba, 05 de dezembro 2017. 
 
 
 

 
MARCELO MIRANDA 

PREGOEIRO SUBSTITUTO 
PORTARIA 02/2017 – CRECI/PR 
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