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EXTRATO DO EDITAL P.P.001-CISAMREC-2021 S.V.O
Publicação Nº 2954935

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 003/CISAMREC/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.001/CISAMREC/2021 - P.A.026/2021
REGISTRO DE PREÇO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC, torna público, a quem interessar possa, que realizará o Pregão Presencial 
supra, para registro de preço, nos termos da lei nº. 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei nº. 8.666/93, conforme abaixo:

Objeto: Registro de preço, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições futuras e eventuais de Serviços de Verificação de Óbitos 
e Esclarecimento da Causa Mortis-SVO e Laboratoriais de Anatomia Patológica, para atendimento à Rede Municipal de Saúde dos municípios 
consorciados no Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CISAMREC.

Data de Abertura da Sessão: A abertura do presente certame dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, as 08h30min do dia 
13/04/2021, a ser realizada de acordo com as legislações mencionadas no Edital, na sala de licitações, no Paço Municipal Prefeito Auzilio 
Frasson, Rua 20 de Maio, nº 100 - 88.830-000 – Centro - MORRO DA FUMAÇA-SC.

O credenciamento e declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, deverão ser protocolados até às 17h00min, do dia 09 
de abril de 2021, (horário de Brasília) através de Protocolo do CISAMREC no Setor de Licitações, na sede administrativa do CISAMREC, sito 
na Av. Santos Dumont, nº 1980, salas 03 e 04, Bairro São Luiz (Frente ao Posto Hangar) – Criciúma (SC).
O Edital completo, a minuta da Ata de Registro de Preços-ARP e demais documentos, estão disponibilizados nos seguintes acessos:

I. no site do CISAMREC, disponível no link em:
https://cisamrec.sc.gov.br/licitacoes

II. no Portal da Fecam em:
https://lai.fecam.org.br/cisamrec/cms/diretorio/index/codMapaItem/145504

Os pedidos de esclarecimentos, providências e dúvidas técnicas quanto ao objeto desta licitação, poderão ser solicitados, até 03 (três) dias 
úteis antes da data fixada para o credenciamento das propostas de preços, através do e-mail cisamrec@cisamrec.sc.gov.br, sob pena de 
preclusão.

Criciúma (SC), 29 de março de 2021.

ROQUE SALVAN
Diretor Executivo do CISAMREC
Autoridade Competente

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.001-CISAMREC-2021 E RATIFICAÇÃO
Publicação Nº 2953273

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/CISAMREC/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 027/PA/CISAMREC/2021

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Artigo 24, inciso II, c/c §1º da Lei 8.666/93:

[...] II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e 
para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior 
vulto que possa ser realizada de uma só vez.
§ 1º - Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para compras, obras e serviços contra-
tados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, 
como Agências Executivas.

2. OBJETO

Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnica para viabilização e captação de recursos frente as esferas 
do Estado e da União, a fundo perdido, repasses financeiros, termos de cooperação ou por meio de financiamentos, cadastramento de pro-
postas, inserção de dados, acompanhamento de processos e projetos, manejo de sistemas e plataformas eletrônicas, prestação de Contas 
dos convênios futuros e em andamento nos sistemas específicos.

3. CONTRATADO

A empresa que realizará os serviços descritos no item 2 será a PIAZZA CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA inscrita no CNPJ 83.198.184/0001-
73, com sede na Rua Anita Garibaldi nº. 353 – Edifício London Office, sala 405 – Centro – Içara - SC, CEP: 88820-000.


