NOTA DE ESCLARECIMENTOS DA PREGOEIRA
NOTA Nº 03
PREGÃO ELETRÔNICO CRCPR Nº 22/2022
(Contratação de cobertura securitária compreensiva, na modalidade empresarial, para
05 imóveis de propriedade do CRCPR localizados nas cidades de Curitiba, Cascavel,
Londrina, Maringá e Ponta Grossa)
A PREGOEIRA, no exercício de suas atribuições legais e normativas, tendo em vista
o pedido de esclarecimento formulado pela PORTO SEGURO na data de 28/03/2022, por meio do
e-mail licitacao@crcpr.org.br, manifesta-se no seguinte sentido:
1) Pedimos para confirmar quais as atividades desenvolvidas nos locais a serem
segurados.
Resposta: Conforme já informado na Nota de Esclarecimentos nº 02, nos imóveis a serem
segurados são desenvolvidas atividades de registro de profissionais, fiscalização,
atendimento ao público, serviços administrativos, protocolo de requerimentos, dívida ativa,
dentre outros. Eventualmente, nos imóveis localizados em Curitiba, Cascavel, Londrina e
Maringá, que contam com espaços de auditório, são sediados eventos, reuniões e palestras
voltados à classe contábil.
2) Por favor detalhar se há móveis ou materiais inservíveis de qualquer tipo.
Resposta: Não há móveis ou materiais inservíveis de qualquer tipo nos imóveis a serem
segurados.
3) Por favor mencionar se há algum tipo de fabricação, montagem, estoque e qual o
seu conteúdo, se é somente atividade administrativa, se há atendimento ao
público, etc.
Resposta: O Conselho Regional de Contabilidade desenvolve atividades administrativas,
como a expedição e registro de carteira profissional e a fiscalização da profissão contábil.
Não são executadas atividades de fabricação ou montagem. Com relação ao estoque,
somente a sede em Curitiba possui espaços no subsolo (garagem) onde são armazenados
materiais de copa, limpeza e expediente, de uso contínuo, além de materiais elétricos para
pequenos reparos da manutenção predial. Além do almoxarifado, há uma sala no subsolo
da sede utilizada como arquivo morto, para armazenamento de documentos físicos (papéis)
de todas as Divisões da sede.
4) Há isopainel na construção de algum dos locais?
Resposta: Somente na sede de Curitiba, no segundo, terceiro e quinto andares, estão
instaladas placas de isopainel. Contudo, a sede possui sistema de sprinklers (chuveiros
hidráulicos) em todos os andares.

5) Houve sinistro em algum dos locais nos últimos 12 meses? Em qual cobertura?
Resposta: Não houve sinistro nos últimos 12 meses nos imóveis segurados.
6) Algum local possui Arquivo Morto/Depósito de documentos? Caso haja, em
complemento informar também: Tratam-se de documentos judiciais? Quais os
tipos de documentos armazenados? Se a resposta for sim, estes documentos são
digitais ou físicos? Se físicos, são armazenados em caráter permanente ou
temporário?
Resposta: A sede em Curitiba possui Arquivo Morto/Depósito de documentos físicos
(papéis) relacionados às atividades de registro, fiscalização, contabilidade, recursos
humanos, licitações e procedimentos administrativos de todas as Divisões. Não se tratam
de documentos judiciais, mas de documentos administrativos de procedimentos instaurados
pelo próprio CRCPR. São documentos físicos (pastas, autos) armazenados em caráter
permanente e transitório.
A Delegacia Regional de Cascavel possui almoxarifado para armazenar materiais de limpeza
e expediente. Não possui arquivo morto.
A Delegacia de Londrina possui almoxarifado no térreo para armazenar materiais de limpeza
e expediente. Não possui arquivo morto.
Com relação ao imóvel de Maringá, existe um almoxarifado para guarda de produtos de
limpeza, copa e gêneros alimentícios. Não possui arquivo morto.
Por fim, o imóvel de Ponta Grossa não conta com almoxarifado, os materiais de limpeza,
copa e gêneros alimentícios são guardados em armários. Não possui arquivo morto.
7) Algum dos locais está passando por obras ou reformas?
Resposta: Nenhum dos imóveis segurados está passando por obras ou reformas ou passará
por reformas e obras durante a vigência do novo contrato de seguro.
8) Algum dos locais possui armas ou munições?
Resposta: Não.
9) O nosso limite de contratação para a cobertura de alagamento é de 30% da básica
com limite de R$ 100.000,00. Como o órgão está solicitando R$ 500.000,00
podemos aceitar neste valor, mas com a POS com valor acima do informado no
edital. Podemos prosseguir dessa forma?
Resposta: Nos termos do item 8 do Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão
Eletrônico CRCPR nº 22/2022, deverão ser observados os percentuais de franquia máxima
de 15% (quinze por cento) dos prejuízos indenizáveis, considerando-se prejuízo mínimo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos casos de enchente, alagamento e inundação na sede de
Curitiba.

Conclusão

Diante do exposto, considerando que os esclarecimentos prestados reforçam as
informações consignadas anteriormente, sem interferência na formulação das propostas, e
que os imóveis se encontram disponíveis para vistoria das licitantes interessadas até o dia
06/04/2022, mantenho a data de 07/04/2022 para a sessão de julgamento do presente
certame.
Curitiba-PR, 31 de março de 2022.

VICTORIA ROSSINI ANDREIU
Pregoeira

