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AVISO DE RETIFICAÇÃO 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 14/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 095/2018 

 A Comissão Permanente de Licitações do Conselho Regional de Psicologia, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, considerando os pedidos de esclarecimentos recebidos durante a fase 
de acolhimento de propostas, considerando ainda o princípio do julgamento objetivo e vinculação ao 
instrumento convocatório, decide retificar os itens abaixo, conforme a seguir especificado. 
 

Edital 

Onde se lê: item 13.4. Qualificação técnica:  

  e) Prova de existência de rede credenciada de abrangência nacional. 

Leia-se:       item 13.4. Qualificação técnica:  

  e) Prova de existência de rede credenciada de abrangência nacional, comprovando o  

  mínimo exigido no Termo de Referência – Anexo I do edital. 

 

ANEXO I 
Termo de Referencia 

Onde se lê:  item 3.3. A relação de estabelecimentos é caracterizada pelas redes mais   
  representativas do Estado do Rio Grande do Sul, que possuem o maior número de filiais 
  espalhadas pelos municípios, tendo tal exigência o objetivo de garantir que todos os  
  funcionários do CRPRS possam utilizar seus vales, nas cidades que residem/trabalham. 

Leia-se: item 3.3. A relação de estabelecimentos é caracterizada pelas redes mais   
  representativas do Estado do Rio Grande do Sul, que possuem o maior número de filiais 
  espalhadas pelos municípios, tendo tal exigência o objetivo de garantir que todos os  
  funcionários do CRPRS possam utilizar seus vales, nas cidades que residem/trabalham: 

  3.3.1. Considerando que há no mínimo 30 (trinta) restaurantes/lanchonetes e/ou  
  bares nas proximidades na sede do CRPRS, o número mínimo de    
  estabelecimentos credenciados para vale refeição deverá ser de 30 (trinta),  
  considerando o raio e 1km da sede do CRPRS. 

  3.3.2. Considerando a média de estabelecimentos credenciados em consulta junto 
  a empresas do ramo, o número mínimo de estabelecimentos credenciados para  
  vale alimentação, junto ao Município de Porto Alegre/RS e Região Metropolitana,  
  deverá ser de 500 (quinhentos). 

  3.3.3. Considerando que CRPRS possui sede no município de Porto Alegre e  
  subsedes nos  municípios de Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas. Considerando 
  ainda o consumo dos funcionários no ano vigente e com a finalidade de garantir  
  que os funcionários do CRPRS possam utilizar seus vales nas cidades que  
  residem/trabalham, a Contratada deverá possuir estabelecimentos credenciados  
  nos municípios de Porto Alegre, Caxias de Sul, Santa Maria, Pelotas, Canoas, Nova 
  Santa Rita, Esteio, Teutônia, Guaíba, e Viamão. 

  3.3.4. Visando a garantia que os funcionários do CRPRS possam utilizar seus vales 
  nas cidades em que residem/trabalham, a rede de estabelecimentos   
  credenciados para utilização do vale alimentação deverá apresentar no mínimo 04 
  (quatro) redes de hipermercados no município de Porto Alegre/RS e Região  
  Metropolitana. 
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 Considerando § 4º do art. 21 da lei 8.666/93, em decorrência da retificação do edital, o prazo 
para apresentação das propostas foi reaberto, conforme especificado abaixo:  

 

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até 20/11/2018, às 10:00 

DATA E HORA DA DISPUTA: 20/11/2018 às 10:15 

LOCAL: Portal de Compras do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br 

  

 
Sem mais,  

 
 

Porto Alegre/RS, 06 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

Silvio Augusto Lopes Iensen 
Conselheiro Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

 

  


