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centavos), de 61 itens tendo a composição dos preços estimados nos seguintes parâmetros: o valor contratado pelo CISAMREC em pregões 
anteriores, os dados recentemente obtidos no Banco de Preço em negócios públicos, conforme relatório gerado no dia 25/07/2022, às 
09:49:52.
6. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresas do ramo pertinente, para o fornecimento de Alimentos Especiais e Fórmulas Infantis, que serão adquiridos de for-
ma futura e eventual para atendimento das demandas judiciais das redes municipais de saúde dos entes consorciados a esta instituição que 
buscam promover a prevenção e recuperação da saúde dos cidadãos, usuários do SUS, possibilitando aos respectivos entes o cumprimento 
dos princípios constitucionais estampados nos Arts. 196 e ss da CF/88, e das diretrizes contidas na Lei nº. 8.080/90, e sobretudo, atender 
a coletividade no que tange a assistência à saúde pública.

7. FORMA, PRAZO E CONDIÇÕES GERAIS
A forma de execução da relação jurídica, prazos, direitos, obrigações e responsabilidades das partes, sanções, rescisões, e demais condi-
ções, são aquelas fixadas na minuta do Edital, na Ata de Registro de Preços e demais anexos, na forma em que dispõe o Art. 54 e SS, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e legislações pertinentes.

Criciúma (SC), 25 de julho de 2022.

DANTELINO BONETTI
Setor de Compras do CISAMREC
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AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 005/CISAMREC/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº P.E.005/2022 P.A.010/2022

REGISTRO DE PREÇOS

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

Objeto: Registro de preços, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições futuras e eventuais de Alimentos Especiais e Fórmulas 
Infantis, para atendimento à Rede Municipal de Saúde dos municípios consorciados no Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC-CI-
SAMREC.

Data de Abertura da Sessão: dia 11 de agosto de 2022, às 08h30min.

O Edital completo, a minuta da Ata de Registro de Preços-ARP e demais documentos, estão disponibilizados nos seguintes acessos:

I. no Portal de Licitações BLL COMPRAS, disponível no link em:
https://bll.org.br/

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

III. no Portal da Fecam em:
https://lai.fecam.org.br/cisamrec/cms/pagina/ver/codMapaItem/165502

Os esclarecimentos e dúvidas técnicas quanto aos produtos, objetos desta licitação, poderão ser solicitadas, até 03 (três) dias úteis antes 
da data fixada para abertura da sessão pública, através do e-mail cisamrec@cisamrec.sc.gov.br, ou na plataforma BLL COMPRAS, sob pena 
de preclusão.

Criciúma (SC), 26 de julho de 2022.

ROQUE SALVAN
Diretor Executivo do CISAMREC
Autoridade Competente


