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PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 263.CIM.AMREC.2020 - AEROMEDICO
Publicação Nº 2684965

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da AMREC – CIM-AMREC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 263/CIM-AMREC/2020
OBJETO: O presente edital tem por objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de atendimento médico 
pré-hospitalar e transferências inter-hospitalares em aeronave, com equipe técnica especializada na área de serviços de suporte avança-
do aeromédico, incluindo o fornecimento de medicamentos e materiais médicos, em conjunto com a equipe do SAER que disponibilizará, 
conforme o Acordo de Cooperação Técnica nº 2020TN001230, atendimento de voo, aeronave, tripulantes, pilotos, operadores de pista e 
apoio aéreo necessário para o atendimento pré-hospitalar em ocorrências de maior gravidade e ações relacionadas, a ações de resgate em 
atendimento pré-hospitalar e transferências inter-hospitalares direcionadas a pessoas em situação de risco no âmbito dos municípios que 
integram a Mesorregião Sul Catarinense (AMREC/ AMESC/AMUREL), no horário das 7:00h às 19:00h (do nascer ao pôr do sol), assegurando 
assistência universal e gratuita exclusiva aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), nas condições previstas neste Edital e seus anexos.
DATA DE ABERTURA: Dia 30 de Outubro de 2020, às 10h30min.
Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos de segunda-feira a sexta-feira na Diretoria de Logística do Município de Cri-
ciúma, na sede administrativa do Município de Criciúma-SC, localizada na Rua Domênico Sônego, nº 542 - Paço Municipal “Marcos Rovaris” 
– Criciúma/SC -CEP: 88.804-050, no horário das 08h00 às 17h00, pelo fone (0**48) 3431.0318 ou no site www.criciuma.sc.gov.br ou pelo 
endereço eletrônico editais@criciuma.sc.gov.br.
CRICIÚMA/SC, 19 DE OUTUBRO DE 2020.
MARIAH DE FREITAS MARQUES
Diretora Executiva e.e.

Conder

DECISÃO - ITEM 34 – LUVA PROCED NITRILICA TAM M (...) - PROC 19.2020 - PP 13.2020 - ATA REGISTRO 
14.2020 (NOVO FORNECEDOR

Publicação Nº 2684344

DECISÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº014/2020
ITEM Nº 34 – LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, AMBIDESTRA, CORES DIVERSAS, DESCARTÁVEIS, TAMANHO M CAIXA COM 50 PARES

GENÉSIO BRESIANI, presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER, em relação ao processo licitatório 
acima referido

CONSIDERANDO que a empresa Odontomedi Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda apresentou pedido de reequilíbrio econômico 
financeiro para o item ITEM Nº 34 – LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, AMBIDESTRA, CORES DIVERSAS, DESCARTÁVEIS, TAMANHO 
M CAIXA COM 50 PARES – para o valor de R$ 73,63;
CONSIDERANDO que em diligências realizadas foi constatado que a empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda teria condições de for-
necer o item nos termos registrados, quais sejam, marca Medix e valor de R$ 54,40.
CONSIDERANDO que o resultado das diligencias realizadas por este consórcio demonstraram a existência de fornecedor habilitado e in-
teressado em fornecer o item por valores inferiores ao reequilíbrio econômico financeiro pleiteado pela empresa Odontomedi Produtos 
Odontológicos e Hospitalares Ltda;
CONSIDERANDO que o pleito apresentado pela empresa Odontomedi Produtos Odontológicos e Hospitalares Ltda foi julgado parcialmente 
procedente tendo sido concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o item para o valor de R$ 54,40;
CONSIDERANDO que ao ser notificada do reequilíbrio econômico financeiro concedido para o item a empresa Odontomedi Produtos Odon-
tológicos e Hospitalares Ltda, informou não possuir condições de fornecer o item pelo valor reequilibrado requerendo a transferência do 
item para outro fornecedor;
CONSIDERANDO que não se vislumbra qualquer prejuízo em se proceder a alteração da marca Unigloves para Medix eis que ambas tratam-
-se de marcas já fornecidas no referido processo;

DETERMINO
Seja o ITEM Nº 34 – LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, AMBIDESTRA, CORES DIVERSAS, DESCARTÁVEIS, TAMANHO M CAIXA COM 50 
PARES, do Processo Licitatório nº 019/2020, Pregão Presencial nº 012/2020 TRANSFERIDO para a empresa Soma/SC Produtos Hospitalares 
Ltda que deverá ser notificada para passar a fornecer o item, a partir dessa data e conforme solicitação dos municípios consorciados, da 
marca MEDIX e pelo valor de R$ 54,40.

Proceda-se as alterações e publicações necessárias.
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