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Processo Licitatório n.º  021.926208/2020 

Resposta a Pedido de Questionamento ao Edital do  

Pregão Eletrônico n.º 023/2020 

 

 

À empresa H & L Promoções, Eventos e Comunicação EIRELI – CNPJ: 09.231.613/0001-04. 

 

Considerando o pedido de esclarecimento da empresa acima mencionada, o Pregoeiro 

responsável pelo certame, juntamente com a área técnica do Coren/SC, emitem a resposta aos 

questionamentos, conforme transcrito abaixo: 

 

 

ESCLARECIMENTO 

1)  Os hotéis não estão encaminhando os respectivos valores em virtude da COVID 19 e da atual 

situação em que se encontra o Estado de Santa Catarina no presente momento. 

RESPOSTA: O presente instrumento convocatório, visa Registrar Preços de itens que 

possivelmente serão solicitados durante o ano de 2021, sendo que para sua contratação efetiva 

serão emitidas Ordens de Execução de Serviços ou contratos SEMPRE respeitando os protocolos 

em vigor à época do evento emitidos pela Secretaria da Saúde de Santa Catarina.  

2) Não foi levado em consideração no Edital a capacidade do auditório levando em consideração o 

distanciamento de 1,50 m de raio entre os participantes imposto pelas regras atuais. Assim um 

auditório parta atender 200 pessoas deveria ser praticamente o dobro da metragem o que sairia 

mais caro; sendo assim como devemos proceder? 

RESPOSTA: Conforme resposta anterior. 

3) Nos itens 1, 2 e 3 da alimentação existem uma série de restrições quanto a forma de serviço de 

alimentação sobre tudo para o lanche 1 e lanche especial 2 que só podem ser servidos em 

sistema de lunch box o que reduziria a quantidade e especificidade de produtos por unidade. 

Assim, gostaríamos também de saber como proceder? 
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RESPOSTA: Serão respeitados os protocolos exigidos pela Secretaria da Saúde de Santa 

Catarina.  

4) Os quartos solicitados são duplos e não single. Deveremos considerar assim mesmo? 

RESPOSTA: O entendimento esta correto, são apartamentos duplos. 

5) Térmicas de café e leite de uso coletivo não são permitidos em nenhum tipo de serviço de 

alimentos e bebidas. 

RESPOSTA: Serão seguidos os protocolos de segurança exigidos pela Secretaria da Saúde de 

Santa Catarina. 

6) Por fim, gostaríamos de solicitar que nos encaminhassem as propostas recebidas para o 

lançamento deste Edital uma vez que depois de muita pesquisa não estamos conseguindo 

visualizar o valor total indicado no Edital. 

RESPOSTA: Os orçamentos foram extraídos do sistema Banco de Preços, de certames 

realizados no Comprasnet. Sugerimos que seja utilizado como referência os valores registrados na 

tabela 03 – Pesquisa de Mercado, item 17 do Termo de Referência (Anexo I).  

 

Oportuno frisar que, conforme estabelece o item 21 do Edital, as respostas a pedidos de 

esclarecimentos serão encaminhados por e-mail e divulgados nos sítios www.corensc.gov.br e 

www.comprasgovernamentais.gov.br, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los 

para a obtenção das informações prestadas. 

 

Florianópolis, 10 de dezembro de 2020. 

 

 

Ronaldo Pierri 
Pregoeiro do Coren/SC 

Mat. nº 325 
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