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DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº. 136/2021
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 quinze 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 Sra.
Juliana Vidal Marcon - Núcleo de Negócios - Sistema Fecomércio - RS | Porto Alegre/RS,
encaminhado ao pregoeiro pelo e-mail pregaoeletronico@canoas.rs.gov.br. Foi solicitado o que
segue: Prezado, bom dia! Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referente ao Edital 070/2021
(em anexo), conforme segue questionamentos abaixo: No Termo de Referência o objeto do contrato
faz referência a modalidade online. No entanto nos itens 10 especificação do serviço e 11 descrição
detalhada, menciona-se a modalidade EAD. Quais são os entendimentos por parte da Prefeitura e a
oferta pela contratada deverá se dar na modalidade EAD ou Online? Obs.: Considera-se
modalidade online aulas síncronas. EAD considera-se também momentos assíncronos, em que há a
produção de objetos de aprendizagem conforme ludicidade, em que estudante e professor estão
separados temporalmente. Ambas situações os estudantes e professores estão separados
fisicamente. Eixos temáticos são os títulos dos cursos? Quando se refere no quadro “conteúdo
abrangentes”, divididos pelos módulos I, II, II, que determina os tópicos e refere-se a carga horária
de 24h – 8h/mês, este é uma única capacitação comum que vai atender a todos os participantes? A
contratante considera isso uma capacitação de 24 horas?
Posterior aos módulos referidos acima, os participantes poderão escolher dentre a oferta de 8 cursos
de qualificação profissional, delimitados pelos eixos temáticos apresentado, que serão não
obrigatórios, eletivos? Referente a informação localizada abaixo do quadro dos conteúdos
abrangentes no Termo de Referência que fala “Oferta de 8 cursos de qualificação profissional de 4h
- não obrigatórios, Cursos online eletivos” Temos um erro de digitação? Deveria ser 40 horas,
relativos aos eixos temáticos. Esses cursos serão online ou EAD? Será modalidade online para os
módulos de conteúdos abrangentes e EAD para os eixos temáticos? Os eixos temáticos deverão ser
a referência para a construção dos cursos eletivos? São 40 horas ou 4 horas? Quanto tempo os
cursos deverão ficar disponibilizados, tendo em vista que o contrato de 3 meses? Os cursos de
capacitação ele�vos não obrigatórios ficaram disponibilizados por quanto tempo? Os módulos de
conteúdos abrangentes, serão realizados 1 módulo/mês E quando será executado? Quanto tempo o
conteúdo ficará disponibilizado? Com relação ao item 6.7.: 6.1.10. Comprovação de formação
técnica da equipe contratada com apresentação do quadro de profissionais e suas qualificações por
experiências e trabalhos realizados na área. 6.1.10.1. Gestor/Responsável pelo contrato com
atestado de capacidade técnica de participação em capacitação de projetos sociais. 6.1.10.2. Analista
de Sistemas com atestado de capacidade técnica em projetos e especializações em Educação à
Distância. Em que momento deverá ser apresentado os atestados de capacidade técnica? E quais
serão as especificações que serão requeridas para atuação neste programa? Desde já agradecemos.
Aguardamos retorno com relação ao solicitado. 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
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esclarecimento, informamos: A modalidade é online. Os eixos temáticos são os títulos do curso.
Módulo I, II e III é comum a todos os participantes, sendo que cada módulo tem 8h, o que totaliza
uma capacitação de 24h. Os cursos eletivos deverão ser ofertados, conforme os eixos temáticos,
sendo optativo a realização pelo participante. Referente a informação localizada abaixo dos
conteúdos abrangentes no TR, onde se lê 4h leia-se 40h e os cursos serão online. Modalidade online
para todos os cursos ofertados.
Os eixos temáticos são referência para os cursos eletivos 40h. Os cursos deverão ser
disponibilizados durante a vigência do Contrato. Sim, será realizado 1 módulo por mês. A execução
do objeto do Contrato terá início a contar da OIS (item 12 do Termo de Referências) em
conformidade com os demais itens do TR. Quanto ao tempo que o conteúdo ficará disponível, será
o prazo de duração do contrato. Conforme itens 6 e seus subitens e item 7.3 e seus subitens
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

