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ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

PROCESSO:  1386/2016 

REFERÊNCIA: Pregão Presencial SRP n.º 003/2017 

OBJETO: Registro de Preços de buffet 

Na forma editalícia, mormente os itens 1.4 e 1.6, o Pregoeiro do COREN/RJ apresenta 

os seguintes esclarecimentos solicitados pelas Licitantes, sem que os mesmos 

representem alteração no Edital que exija sua republicação: 

1. Prova de vinculação de Nutricionista na fase de habilitação: Em que pese a 

exigência da empresa manter nutricionistas em seus quadros (item 6.1 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital), não será exigida na fase de habilitação a 

apresentação de provas de vínculo do profissional, apenas no momento da 

execução; 

2. Prova de registro de empresa junto ao CRN competente na fase de habilitação: 

Da mesma forma que no item anterior, o registro de empresa no CRN, embora seja 

uma exigência do item 6.2 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, será exigido 

apenas no momento da execução do contrato; 

3. Vigilância sanitária: as licitantes precisam apresentar o alvará de 

licenciamento sanitário ou qualquer tipo de empresa pode participar, mesmo 

sem licença sanitária? O item 7.10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital, 

exige que as empresas observem rigorosamente a legislação sanitária e legislação 

correlata. 

4. Retificação à redação do item 2.1 do Edital (correção de mero erro material): 

A redação do referido passa a ser: “A presente licitação visa o registro de preços 

para contratação parcelada por registro de preços de empresa especializada para a 

prestação de serviços de Buffet, com o fornecimento de coquetel e Coffee Break, 

incluindo todo o serviço de apoio, copeira e garçom, para a realização dos eventos 

que estão previstos no Plano Plurianual 2016-2018 do Coren-RJ, em observação 

aos padrões mínimos de qualidade exigidos conforme descrito neste Termo de 

Referência e no Anexo I - Especificações Técnicas deste Edital, nos termos do Art. 

3º, II do Decreto nº 7.892/13”. 
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5. Valor estimado da licitação (retificação para correção de erro material): deve 

ser considerado o valor total de R$ 451.778,62. (quatrocentos e cinquenta e um mil,  

setecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos). 

 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2016 

 

MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA 
Pregoeiro COREN/RJ 


