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AVISO DE CONVOCAÇÃO DE 4ª (QUARTA) CLASSIFICADA – LOTE 4. 

 

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

 

OBJETO: aquisição de mobiliário corporativo para atender a demanda 

da nova sede do CRECI/PR, conforme dispõe o edital e seus anexos.  

 

O CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DO PARANÁ – 

CRECI – 6ª REGIÃO/PR, autarquia federal criada pela Lei nº 

6.530/1978, com sede em Curitiba/PR, na Rua General Carneiro, nº 

680, centro, por meio de seu Pregoeiro Sr. Marcelo Miranda e equipe 

de apoio, designados pela Portaria nº 002/2019, torna público que em 

face da DESCLASSIFICAÇÃO da empresa H DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA – CNPJ.: 85.091.684/0001-37, 3ª (terceira) classificada 

do LOTE 4, do Pregão Presencial n° 01/2019, CONVOCOU nos termos do 

art. 4º, incisos XVI e XXIII, da Lei nº 10.520/02, a empresa BENE-

MARC COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., CNPJ.: 04.489.409/0001-74, 

classificada em 4° (quarto) lugar, no LOTE 4, para nova sessão 

pública visando à negociação de preços e abertura da documentação de 

habilitação, a qual ocorrerá no dia 07/11/2019 (quinta-feira) às 

15:30 horas, na sede do CRECI/PR. Ficam desde já, todas as demais 

empresas participantes do certame e outros interessados, convocados 

a acompanhar a negociação de preço e análise da documentação de 

habilitação. Ao final desta nova sessão abrir-se-á  novamente nos 

termo do art. 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002 a possibilidade 

de qualquer licitante, manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer,  relativa às decisões nela tomadas, ficando 

por ocasião da DESCLASSIFICAÇÃO da 3ª (terceira) colocada, 

prejudicada a motivação constada em ata na sessão anterior. A falta 

de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. Maiores informações poderão ser 

obtidas junto a Comissão de licitações, localizados à rua General 

Carneiro, nº 680, centro, nesta cidade; pelo telefone: (41) 3262-

5505 ou pelo e-mail: licitacoes@crecipr.gov.br em dias úteis e em 

horário de expediente. 

 

Curitiba, 07 de novembro de 2019  

 

(Assinado no original) 

_________________________________ 

Marcelo Miranda 

Pregoeiro 

Portaria CRECI/PR nº02/2019 
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