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DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 129/2021

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 quatorze 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 da
ONG VIDAVIVA, encaminhado ao pregoeiro pelo e-mail pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br. Foi
solicitado o que segue: Gostaria de informações mais detalhadas referente ao pregão para
contratação de pessoa jurídica para a elaborar e ministrar curso de capacitação aos beneficiários do
auxílio emergencial. Gostaria de verificar a capacitação do ministrante, bem como o período do
contrato em questão. Se possível quais os documentos e requisitos necessário para a inscrição. 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, informa: 1. Com relação ao primeiro questionamento, a resposta
encontra-se no termo de referência dentro do item 6 que dispõe sobre a qualificação técnica; já a
vigência está prevista no termo de referência item 12.1. 2. Quanto os documentos e requisitos
necessários para a participação da empresa no certame está previsto no Edital item 6. Dos
documentos de habilitação. Ratifica-se as demais disposições constantes no Edital. Mantem-se a
data e hora de recebimento e abertura das propostas em 20/04/2021 as 13 horas e início da sessão e
disputa de preços no dia 20/04/2021 as 14 horas. 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

