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consorciados ao CISAMVI, pelo valor global de R$ 726.146,40 (setecentos e vinte e seis mil e cento e quarenta e seis reais e quarenta 
centavos). Ratificado por Cleones Hostins – Diretor Executivo CISAMVI.
Blumenau/SC, 25 de agosto de 2020.

Cleones Hostins
Diretor Executivo - CISAMVI

TERMO DE RATIFICAÇÃO - SKOPIA
Publicação Nº 2627069

TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 04/2018

OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços médicos para atendimento da demanda da rede básica 
municipal de saúde dos 15 (quinze) municípios consorciados ao CISAMVI.
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no parecer jurídico de fls. 71-74, do Processo de Credenciamento n° 04/2018, devida-
mente justificado, reconheço e RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação n° 04/2018, fundamentada no caput do artigo 25, da Lei n° 8.666/93 
e alterações, e os atos do procedimento em favor da SKÓPIA CLÍNICA DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no 
CNPJ nº 01.377.078/0001-92, para prestação dos serviços médicos de procedimentos médicos constantes do Termo de Referência anexo à 
Chamada Pública n° 04/2018 para os quais solicitou se credenciar.
Ordeno que se proceda a formalização do Contrato Administrativo correspondente e realização da respectiva Nota de Empenho, bem como 
seja perfectibilizada a publicação do referido instrumento contratual, para sua eficácia.

Sigam-se os ulteriores termos.

Blumenau/SC, 25 de agosto de 2020.

Cleones Hostins
Diretor Executivo - CISAMVI

CiSaMreC

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/CISAMREC/2020
Publicação Nº 2626830

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/CISAMREC/2020

Processo Administrativo nº. 084/CISAMREC/2020

O Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pelo 
estatuto social e, ainda, em cumprimento às disposições contidas no art. 49 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993,

CONSIDERANDO que esta entidade instaurou processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. 002/CISAMREC/2020, Processo Ad-
ministrativo nº. 058/CISAMREC/2020, objetivando instituir o registro de preços, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições 
futuras e eventuais de medicamentos em geral, medicamentos judiciais e insumos de saúde, para atendimento à Rede Municipal de Saúde 
dos entes consorciados no Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC.

CONSIDERANDO as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para não limitar as propostas e lances 
dos valores unitários dos itens em apenas duas casas decimais, e sim, adotar a utilização de quatro casas decimais com o objetivo de fo-
mentar a competitividade do certame;

CONSIDERANDO o princípio da legalidade e da autotutela aplicáveis à Administração Pública;

CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário, prerrogativa que a Administração detém para 
rever suas atividades em busca dos melhores meios para o alcance do fim maior, o interesse público;

CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter 
por escopo a satisfação desse interesse dos cidadãos;

CONSIDERANDO que a revogação de licitação antes de sua adjudicação e homologação não enseja o contraditório previsto pelo art. 49, 
§3º, da Lei nº 8.666/93, posto que inexistente qualquer direito adquirido a ser resguardado;

DECIDE:

REVOGAR o presente processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/CISAMREC/2020, em razão do sistema utilizado para a realização 
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do pregão eletrônico ter iniciado a fase de lances com apenas duas casas decimais, indo contra o regramento editalício que previa quatro 
casas decimais, impossibilitando a disputa por frações inferiores, em desacordo com o caput do art. 3º da Lei Federal 8.666 de 21 de junho 
de 1993.

Retornem-se os autos ao Pregoeiro e sua equipe de apoio para fins de publicação do presente ato. Após, arquivem-se.

Criciúma (SC), 28 de agosto de 2020.

ROQUE SALVAN
Diretor Executivo do CISAMREC

CiM-aMfri

CIM-AMFRI PORTARIA Nº 05.2020 - NOMEAÇÃO - CONTADOR INTERINO
Publicação Nº 2626540

PORTARIA nº 05, de 27 de agosto de 2020.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONTADOR INTERINO DO CIM-AMFRI.

O Diretor Executivo do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - CIM-AMFRI, Sr. João Luiz 
Demantova, no uso da atribuição que lhe confere o subitem 12.2.3 da Cláusula 12 do Contrato de Consórcio Público;

RESOLVE

Art. 1º. Fica nomeado o contador interino do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da Foz do Rio Itajaí – CIM-AMFRI, requisi-
tado do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar – CITMAR, sem ônus para o CIM-AMFRI, Sr. Jean Carlos Coelho, assessor 
contábil, inscrito no CPF/MF nº 039.610.939-03.

Art. 2º. A requisição irá perdurar até 31 de dezembro de 2020 e será apenas por tempo parcial, sem prejuízo do desempenho das funções 
no Consórcio requisitado.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor em na data de sua assinatura.

Itajaí (SC), 27 de agosto de 2020.

João Luiz Demantova
Diretor Executivo do CIM-AMFRI

 CiM-aMreC

PREGÃO PRESENCIAL 210 CIM AMREC 2020 - FISCALIZAÇÃO
Publicação Nº 2627256

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMREC – CIM-AMREC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 210/CIM-AMREC/2020

OBJETO: O presente edital tem por objetivo contratação de empresa para supervisão e subsídios à fiscalização de serviços manutenção 
rotineira das rodovias estaduais, vinculadas ao Projeto Recuperar (Convênio nº 2019TR001490 firmado com a Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade – SIE) no território dos municípios consorciados pelo prazo de 06 (seis) meses, nas condições previstas neste 
Edital e seus anexos.
DATA DE ABERTURA: Dia 11 de Setembro de 2020, às 15h00min.
Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de Cri-
ciúma, na sede administrativa do Município de Criciúma-SC, localizada na Rua Domênico Sônego, nº 542 - Paço Municipal “Marcos Rovaris” 
– Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou pelo 
endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br.

CRICIÚMA/SC, 28 DE AGOSTO DE 2020.
MARIAH DE FREITAS MARQUES
Diretora Executiva e.e.


