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DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO N° 702/2021
EDITAL Nº 249/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO. – EDITAL COM ALTERAÇÕES
Objeto: a contratação de empresa especializada em tecnologia em saúde para prestação de serviços
de Tele consulta, com o apoio, logística e operacionalização das consultas médicas especializadas e
serviço de Tele laudo para exames de eletrocardiograma captados e registrados através de
equipamento e software específico, com o fornecimento de todos os equipamentos necessários,
infraestrutura elétrica e lógica, mobiliário, conectividade à internet, softwares e mão-de-obra para a
execução dos serviços, para atender a fila de espera de consultas especializadas e do exame de
eletrocardiograma na rede SUS de Canoas, conforme disposições constantes no edital e no Anexo I
– Termo de Referência.
ATA DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL
Aos vinte e nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte e um, na Diretoria
de Licitações e Compras, situada à Rua Cândido Machado, nº 429, 4º andar, sala 403,
Centro, Canoas/RS, a Pregoeira Valéria Marques, designada pela Portaria Municipal nº.
2.215/2021, retifica o edital em epígrafe. No item 6.1. DO TESTE DE CONFORMIDADE
(ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA). “Onde se lê: "Coordenadora Eneida
Gonçalves Pereira, matrícula 77.313" Leia-se: "servidor Audrin De Boni de Caldas,
matrícula 79.626" . No item 6.3, DO TESTE DE CONFORMIDADE (ANEXO I - TERMO
DE REFERÊNCIA). “Onde se lê: "Os profissionais indicados no item 7.1" Leia-se: "Os
profissionais indicados no item 6.1 ". Demais disposições no edital permanecem inalteradas,
considerando que as modificações não comprometem a formulação de propostas. Nada mais
havendo digno de registro, lavrou-se a presente ata assinada pela pregoeira. Publique-se no Diário
Oficial do Município de Canoas, de acordo com a Lei Municipal nº. 5.582/2011 e Decreto
Municipal nº. 439/2012 e também nos sites www.canoas.rs.gov.br ou www.pregaobanrisul.com.br;
www.pregaoonlinebanrisul.com.br. x.x.x.x.x.x.

Valéria Marques
Pregoeira

