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DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº. 138/2021
EDITAL Nº 70/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO - OBJETO: “Contratação de Pessoa Jurídica
para elaborar e ministrar curso de capacitação aos beneficiários do Programa Auxilio Emergencial
Municipal”
ATA DE RESPOSTA DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se o pregoeiro designado
pela Portaria nº 106/2021 e sua equipe de apoio, para responder o pedido de esclarecimento do
Sistema Fecomércio através de sua representante Sra. Juliana Vidal Marcon
- Núcleo de Negócios, encaminhado ao pregoeiro pelo e-mail pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br.
Foi solicitado o que segue: Prezado, boa tarde. Tendo em vista o esclarecimento realizado,
ratificando a modalidade online para a prestação de serviço, gostaríamos de solicitar o número de
turmas para os módulos comuns que totalizam as24 horas e, por conseguinte, o número de alunos
por turma. Também, gostaríamos de saber quantas turmas deverão ser realizadas por título dos
cursos eletivos de 40h. Para cada um dos títulos, quantas turmas deverão ser previstas? Deveremos
ter um número máximo de alunos/turma? Agradecemos mais um vez. Atenciosamente. O pregoeiro
em análise a solicitação encaminhou a área técnica da secretaria requisitante a qual na pessoa do
senhor secretário adjunto Juliano Marinho manifestou o que segue: Em análise a solicitação de
esclarecimento, informamos: Conforme o item 4.2 a Elaboração do Plano de Trabalho e
Cronograma dos Cursos, será realizado em parceria com a CONTRATANTE. Quanto aos cursos
eletivos não temos como prever a quantidade, uma vez que é optativo. Canoas, 16 de abril de 2021.
Ratifica-se as demais disposições constantes no Edital. A presente ata será publicada no Diário
Oficial do Município de Canoas (DOMC), de acordo com a Lei Municipal 5582/2011 e Decreto
Municipal 439/2012. Nada mais havendo digno de registro encerra-se a presente ata.
Silvio Renato Sandmann
Pregoeiro
Sebastião Coraldi
Equipe de apoio

