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defeitos observados.

9.6. A fiscalização e o acompanhamento da execução dos trabalhos da CONTRATADA serão exercidos pela CONTRATANTE, a qual poderá, 
junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não 
forem sanadas no prazo de 02 (dois) dias, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas 
no Edital e neste contrato.

9.7. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto deste Contrato, serão re-
gistradas pela CONTRATANTE, constituindo tais registros, documentos legais.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro de Comarca de Videira/SC, para dirimir dúvidas e qualquer litígio oriundo deste Contrato, renunciando a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo, de 
tudo inteiradas.

Videira/SC, 14 de outubro de 2022.

Wilson Ribeiro Cardoso Junior GUILHERME KRIEGER
Presidente do CISAMARP Guilherme Krieger Soc. Indiv. de Advocacia
CONTRATANTE CONTRATADA
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AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 011/CISAMREC/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº P.E.011/2022 P.A.016/2022

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 Luvas descartáveis de proteção 
individual e coletiva, para atendimento à Rede Municipal de Saúde dos municípios consorciados no Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
AMREC-CISAMREC.

Data de Abertura da Sessão: dia 07 de novembro 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/166618

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), 17 de outubro de 2022.

ROQUE SALVAN
Diretor Executivo do CISAMREC
Autoridade Competente


