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COMUNICADO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 0038/2021

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, designada por ato do Governador  do Estado 
publicado no Diário Oficial de 23/07/2019 (página 13), vem comunicar aos interessados a 
adoção de regras necessárias à segura e adequada continuidade dos atos previstos no 
EDITAL da Concorrência  nº  0038/2021,  em atenção à  excepcionalidade  da situação de 
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e visando garantir a proteção da integridade de 
todos, em observância à regulamentação estadual e municipal vigentes em Porto Alegre – 
RS, bem como o regramento e demais recomendações divulgados pelo Ministério da Saúde. 

Entrega de Volumes: 09.06.2021, às 10h

DA ENTREGA DE INVÓLUCROS E PRIMEIRA SESSÃO PÚBLICA  – 09.06.2021, às 10h

Com o intuito de garantir a prática de todos os atos necessários à consecução da SESSÃO 
PÚBLICA,  considerando as limitações  de espaço e  as recomendações  emanadas pelas 
autoridades sanitárias competentes, será assegurado o acesso ao recinto de, no máximo, 1 
(UMA) pessoa por AGÊNCIA, que a representará, nos termos previstos em EDITAL, após a 
Comissão verificar os devidos poderes.

Somente será autorizada a entrada de público geral, imprensa e demais interessados após 
a entrada das pessoas acima mencionadas, respeitadas as limitações de espaço.

É fortemente recomendado o não comparecimento à sessão de quaisquer  pessoas que 
integrem os grupos de risco para o COVID-19. 

É  obrigatória  a  utilização  de  máscara  durante  todo  o  período  de  permanência  nas 
dependências do CAFF.

Com  o  intuito  de  manter  o  distanciamento  seguro,  os  presentes  deverão  permanecer 
sentados nos locais previamente designados com espaçamento de 1,5m (um metro e meio) 
entre os assentos, evitando o deslocamento durante a sessão. 

REGRAS GERAIS

Para todos os efeitos, recomenda-se o comparecimento somente das pessoas estritamente 
necessárias à consecução da prática dos atos previstos em EDITAL.

As publicações sobre o resultado dos atos praticados serão divulgadas pela COMISSÃO 
ESPECIAL DE LICITAÇÃO no sítio eletrônico da CELIC, indicado no EDITAL.

É  vedado  o  acesso  de  pessoas  sintomáticas,  assim  consideradas  aquelas  que 
apresentarem tosse, febre ou outros sintomas, conforme recomendação do Ministério da 
Saúde.
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Todos os presentes deverão respeitar o distanciamento seguro indicado e evitar tocar olhos 
e boca, bem como o compartilhamento de objetos.

Dúvidas adicionais poderão ser esclarecidas junto à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
via c  pl@planejamento.rs.gov.br.  
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