
Esclarecimentos referente a dúvidas sobre o Edital Tomada de Preço nº 001/2017. 
 
Os esclarecimentos aqui prestados de forma alguma retificarão as informações constante 
no edital, nem vincularão o Conselho a qualquer contratação, pois possuem caráter 
meramente esclarecedor. 
 
Questionamento 1 
Com relação aos projetos, documentos e demais peças técnicas citadas a no item abaixo: 
1.1Os licitantes poderão obter os projetos, em dias úteis, das 10h às 17 horas, junto ao 
CREF3/SC, no entanto, deverão trazer DVD, pen-drive, HD externo, ou outro dispositivo 
apto à gravação de todos os arquivos. 
Solicitamos o envio em anexo a e-mail ou caso trata-se de arquivos com tamanho 
excessivo, enviar via sistema de armazenamento em nuvem, podendo ser um dos sistemas 
gratuitos. 
Resposta 
O CREF3/SC diante das solicitações de várias empresas referente a disponibilização dos projetos 
conforme item 1.1, disponibiliza os projetos no site ANTEPROJETO. 
 
 
Questionamento 2 
No item 2, o valor estimado para a contratação objeto desta licitação é de R$ 253.800,00 
(duzentos e cinquenta e três mil e oitocentos reais), e o valor máximo será́ de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), conforme orçamento apresentado no Anexo VI. Qual o 
valor máximo permitido pela Comissão de R$ 253.800,00 ou R$ 300.000,00? 
Resposta 
O valor máximo admitido é R$ 300.000,00. 
 
 
Questionamento 3 
No item 25.2 Atestado ou declaração de capacidade técnica com características 
semelhantes ao objeto licitado, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, que comprove (m) 
a atividade de elaboração de projetos de um edifício comercial, com área mínima de 1.298 
m2; O atestado deve ser de qualquer edifício que não seja residencial, exemplo: escola, 
repartição pública, etc. Estamos certos na nossa colocação? 
Resposta 
Está correto o entendimento. 
 
 
Questionamento 4 
Envio dos ANEXOS VI (Orçamento) e VII (Cronograma) em Excel. 
Resposta 
Serão disponibilizados no site 
 
 
Questionamento 5 
Envio da planilha de BDI, se houver. 
Resposta 
Cada licitante deve apresentar sua composição de BDI. 
 



Questionamento 6 
Favor confirmar o endereço completo para que possamos encaminhar via Correios os 
envelopes para participar da licitação. 
Resposta 
Rua Afonso Pena, 625 – Estreito - Florianópolis/SC - CEP 88070-650. 
 


