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DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 440/2021
EDITAL Nº. 173/2021 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.
076/2021
ATA DE RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO
Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na sala de licitações do prédio
do DLC/SMPG o pregoeiro designado pelo Decreto 1.062/2021, servidor Jerri Adriano de Oliveira
Gonçalves, procedeu à análise da PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL, interposto
pela empresa Saavedra Tecnologia em Saúde, enviado por meio do e-mail:
pregãoeletronico@canoas.rs.gov.br, conforme o item 1.10. do Edital, conforme segue: “Prezados,
Bom dia, Ao analisarmos os itens constantes no edital de Pregão Eletrônico nº 173/2021,
recentemente publicado por esta administração, verificamos que o descritivo dos itens de nº 03 e
consequentemente 04, não apresentam informações suficientes para a efetiva elaboração de
propostas e podem acarretar a aquisição de produto diverso do pretendido pela municipalidade. O
descritivo dos itens solicita Filme transparente poliuretano com adesivo acrílico, entretanto não
especifica o que segue: o item pretendido é em rolo ou pré-cortado? qual as dimensões do filme
que a administração pretende realizar a compra?”
Considerando que a questão, é de ordem técnica, o processo acima, foi encaminhado para
análise técnica da Secretaria Municipal da Saúde, que assim manifestou-se:
PREZADO,
O FILME CONFORME O DESCRITIVO DO EDITAL É EM ROLO.
SOLICITAMOS QUE O TAMANHO DO FILME DEVE SER DE 10 X 10 CM, RESPEITANDO O
ORÇAMENTO REALIZADO.
Em virtude deste pregão estar suspenso para adequação do edital, será publicado em nova data com
as devidas alterações, cumprindo os prazos estabelecidos em Lei. A presente ata será publicada no
Diário Oficial do Município de Canoas, de acordo com a Lei Municipal nº. 5.582/2011 e Decreto
Municipal nº. 439/2012, na mesma forma em que se deu a publicação original. Nada mais havendo
digno de registro encerra-se a presente ata que vai assinada pelo pregoeiro.
Jerri Adriano de Oliveira Gonçalves
Pregoeiro

