
 

 

Nota de esclarecimento n.º 01/2018 - Pregão Presencial N.º 003/2018 
 
Curitiba, 21 de junho de 2018 
  
Assunto: Esclarecimentos ao Edital do Pregão Presencial N.º 003/2018 
 
   
  Senhores Licitantes, 
 
  O Pregoeiro do Conselho Regional de Psicologia 8ª Região - CRP-PR, 
no uso de suas atribuições legais, informa sobre o questionamento formulado por e-
mail por André Cardozo, e torna público o esclarecimento que se segue: 
 
(O questionamento é descrito da forma que nos foi enviado) 
 
"Prezados, bom dia. 
Agradeço pelo envio do edital, porém nos restam algumas dúvidas. 
Qual a quantidade de passagens licitadas e quais as modalidades? 
Quanto às  hospedagens? Quais as quantidades? 
Existe algum anexo com essas especificações?  
Diante do exposto , aguardamos parecer. 
Att 
Juliana Fernandes." 
 
Resposta da CPL: 
 
A/C 
Sra. Juliana Fernandes 
 
Agradecemos pelo contato e conforme solicitado, seguem abaixo as respostas aos 
seus questionamentos. 
 
Qual a quantidade de passagens licitadas e quais as modalidades? 
Resposta: informamos que não estamos licitando a quantidade de passagens, 
e sim a taxa a ser oferecida pelas agências que intermediam a transação com 
as Companhias Aéreas. Para tanto podemos informar que as atividades 
desenvolvidas pelo Conselho Regional de Psicologia do Paraná, seguem as 
deliberações do Plenário que são aprovadas na Assembleia Orçamentária do 
exercício. Os valores aprovados na Asembleia, reflete uma proposta da 
demanda a ser executada com relação a emissão das passagens aéreas e 
hospedagem, ficando a execução de acordo com as demandas do eventos, 
reuniões propostas no decorrer do exercício. 
 
Para o exercício de 2018, temos as seguintes rubricas aprovadas: 



 

 

6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS – valor empenhado R$ 122.000,00 (cento e 
vinte e dois mil reais); 
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO – valor empenhado 
R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais). 
Fonte: https://transparencia.cfp.org.br/crp08/financas/despesas/ 
 
Quanto às  hospedagens? Quais as quantidades? 
Resposta, conforme descrito acima, as atividades são propostas e 
desenvolvidas no decorrer do exercício, o que podemos colocar e a estimativa 
orçada, podendo ser ou não executada. 
 
Para o exercício de 2018, temos as seguintes rubricas aprovadas: 
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS – valor empenhado R$ 122.000,00 (cento e 
vinte e dois mil reais); 
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO – valor empenhado 
R$ 81.200,00 (oitenta e um mil e duzentos reais). 
Fonte: https://transparencia.cfp.org.br/crp08/financas/despesas/ 
 
Existe algum anexo com essas especificações? 
Resposta: não existe anexo. 

 

 

 

Maurício Cardoso da Silva 
Pregoeiro 
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