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PORTARIA N°.016-CISAMREC-2020 PREGOEIRO_E_EQUIPE
Publicação Nº 2730000

PORTARIA Nº. 016/CISAMREC/2020

Designar o pregoeiro e a equipe de apoio, para a realização de pregões presenciais e eletrônicos para registro de preços e dá outras pro-
vidências.

O Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC-CISAMREC, Sr. Roque Salvan, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere o art. 26, I e X do Estatuto do CISAMREC;

Considerando a Resolução nº. 002/CISAMREC/2019, que designou o diretor executivo como autoridade competente para analisar e autorizar 
a abertura de processo licitatório nas modalidades de Carta Convite, Pregão Presencial ou Eletrônico, Compra Direta e Dispensa de Licitação, 
para aquisições de produtos e serviços para a implementação de ações e serviços de saúde para os municípios consorciados ao CISAMREC;

Considerando a Resolução nº. 008/CISAMREC/2020 que regulamenta, no âmbito do CISAMREC, o pregão na forma eletrônica para aquisição 
de bens e serviços comuns, aos municípios consorciados ao CISAMREC;

Considerando o inciso IV, do Art. 3º, da Lei nº. 10.520/2002, que confere a autoridade competente a designação do pregoeiro e respectiva 
equipe de apoio;

RESOLVE:
Art. 1º. Designar Maria da Graça Ronsoni, ocupante do cargo de farmacêutica, e Ronaldo Alexandre Torres ocupante do cargo de Contador 
para exercerem a função de pregoeiro nos processos licitatórios na modalidade de pregões presenciais e eletrônicos.

Art. 2º. Ficam designados para integrarem a equipe de apoio nos processos licitatórios na modalidade de pregão presencial ou eletrônico, 
os seguintes membros:
I. Emerson Cardoso Cesa;
II. Ana Paula Rodrigues Santos;
III. Dantelino Bonetti;

Art. 3º. O pregoeiro e a equipe de apoio terá como atribuição o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, dentre outras atribuições conferidas pelas 
legislações pertinentes e as necessárias para o bom desempenho do pregão.

Art. 4º. Revoga-se a portaria nº. 009/CISAMREC/2020.

Art. 5º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação do Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina-DOM/SC.

Criciúma SC, 23 de novembro de 2020.

ROQUE SALVAN
Diretor Executivo CISAMREC
Autoridade Competente

PROCESSO ADM.117.CISAMREC.2020 - CONVOCA A EMPRESA PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 
LTDA PARA ASSUMIR O ITEM 13 - ACIDO VALPROICO 250MG CPR

Publicação Nº 2730474

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 117/PA/CISAMREC/2020
Cancelamento de item
Pregão Presencial nº 020/CISAMREC/2020
ARP nº 001/CISAMREC/2020
Requerente: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins, a remessa, nesta data, para publicação no Diário Oficial dos Municípios-DOM/SC, o teor da decisão do 
Processo supra, conforme abaixo:

Teor do ato: Visto etc... “nos termos dos autos do processo supra, defiro o cancelamento do item 13 ACIDO VALPRÓICO 250MG CPLA, 
registrado na Ata de Registro de Preços supra, conforme requerido pela empresa Requerente, e convoco a empresa PROMEFARMA REPRE-
SENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. para assumir o fornecimento do item pelo preço de R$ 0,1900 a unidade, com o devido registro na ARP, 
por tratar-se de produto imprescindível aos tratamentos clínicos dos usuários do SUS e, consequentemente, para atendimento aos municí-
pios consorciados, cumprindo-se, desta forma, os princípios constitucionais estampados no Art. 196 e SS da CF/88 e na Lei nº. 8.080/90”. 
Publique-se, registre-se, comunique-se e arquive-se. Criciúma SC, 24 de novembro de 2020.

DANTELINO BONETTI
Setor de Compras do CISAMREC


