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EXTRATO DO EDITAL P.P.002-CISAMREC-2021 MST
Publicação Nº 3192283

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 008/CISAMREC/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº P.P.002/CISAMREC/2021 - P.A.086/2021
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 Especializados em En-
genharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, 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 13h30min do dia 
17/08/2021, 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 13 
de agosto 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/licitacao/

II. no Portal da Fecam em:
https://lai.fecam.org.br/cisamrec/cms/pagina/ver/codMapaItem/158431

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), 02 de agosto de 2021.

ROQUE SALVAN
Diretor Executivo do CISAMREC
Autoridade Competente

PORTARIA Nº010-CISAMREC-2021 - PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Publicação Nº 3192711

PORTARIA Nº. 010/CISAMREC/2021

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. Laura Goulart Ribeiro;


