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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015.926208/2019 

PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 013/2019 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 

Diante da analise de informação enviada pela empresa Ilha dos Sabores Gastronomia 

e Eventos EIRELI, inscrita no CPNJ sob o nº 13.881.077/0001-60, referente aos locais de 

realização de todas as etapas da Conferência de Enfermagem. 

O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina comunica que, os 

documentos exigidos no item 11.3 subitens b.4.3, b.4.3.1 e b.4.3.2 do Edital serão exigidos 

em sua integra e sem alterações para a etapa 9º (Conferência Estadual – Florianópolis). 

Todavia, as demais etapas da Conferência quando os hotéis não possuírem a 

infraestrutura exigida nas descrições de cada cidade serão aceito outros locais (não sendo 

necessário ser hotel) que atendam o descritivo estabelecido no Termo de Referência. 

É importante destacar que, as apresentações dos locais para realização das etapas da 

Conferência deverão atender as exigências (alvarás e certificados) estabelecidas nos item 11.3 

subitens b.4.3, b.4.3.1 e b.4.3.2 no instrumento convocatório.  

Por fim, informamos que as etapas regionais de Lages e Caçador/Joaçaba sofreram 

alterações de data, as demais etapas poderão sofrer alterações por de decisão da Plenária do 

Coren/SC, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias a contratada. Abaixo segue as novas datas 

das etapas de Lages e Caçador/Joaçaba: 

 Região de Lages: data 22 de outubro de 2019; 

 Região de Caçador/Joaçaba: data 23 de outubro de 2019. 
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Considerando que as informações não afeta o valor da proposta e nem altera a 

natureza do objeto licitado, o certame será realizado no mesmo dia e hora marcada, ou seja, 

dia 25 de setembro de 2019, às 09h. 

 

Florianópolis, 17 de setembro de 2019. 

 

Ronaldo Pierri 

Pregoeira do Coren/SC 

Mat. nº 325 

 


