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EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO 07/2020
Publicação Nº 2709595

EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 07/2020
Objeto: O objeto do presente instrumento consiste na contratação de empresa para prestação de Serviços de Locação de Veículo com no 
máximo 40.000 Km de uso, tipo Sedan/Hatch popular, em dias úteis e não úteis, com quilometragem mensal de 1000km a ser utilizado pelo 
quadro de pessoal do CIAPS.
Contratado: Carrera Locadora e Veículos LTDA - CNPJ nº 72.378.102/0001-56.
Valor total do contrato: R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais).
Data vigência: 03/11/2020 a 31/12/2020.
Base legal: Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 17, Parágrafo Ùnico da Lei Federal nº 11.107/2005.

Apiúna, 27 de outubro de 2020.
Paulo Roberto Weiss
Prefeito de Rodeio
Presidente do CIAPS
*Republicado por incorreção no texto anterior, edição n° 3306, Publicação n° 2699736.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020
Publicação Nº 2709598

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2020
Objeto: O objeto do presente instrumento consiste na contratação de empresa para prestação de Serviços de Locação de Veículo com no 
máximo 40.000 Km de uso, tipo Sedan/Hatch popular, em dias úteis e não úteis, com quilometragem mensal de 1000km a ser utilizado pelo 
quadro de pessoal do CIAPS.
Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o Artigo 17, Parágra-
fo Ùnico da Lei Federal nº 11.107/2005, Ratifico os atos do procedimento em favor da empresa Carrera Locadora e Veículos Ltda CNPJ nº 
72.378.102/0001-56, para prestação de Serviços de Locação de Veículo com no máximo 40.000 Km de uso, tipo Sedan/Hatch popular, em 
dias úteis e não úteis, com quilometragem mensal de 1000km a ser utilizado pelo quadro de pessoal do CIAPS. E, ordeno que se proceda a 
realização do respectivo contrato, bem como a publicação do objeto supramencionado, para sua eficácia.

Apiúna, 27 de outubro de 2020.
Paulo Roberto Weiss
Prefeito de Rodeio
Presidente do CIAPS
*Republicado por incorreção no texto anterior, edição n° 3306, Publicação n° 2699742.

CiM-aMreC

RETIFICAÇÃO E REMARCAÇÃO PREGÃO 263.CIM-AMREC.2020
Publicação Nº 2709512

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMREC - CIM-AMREC
AVISO DE RETIFICAÇÃO E REMARCAÇÃO
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 263/CIM-AMREC/2020
(Processo Administrativo n.º 579015)
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA AMREC - CIM-AMREC, leva ao conhecimento dos interessados que, no edital 
acima epigrafado, que tem como 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 avançado 
móvel de vida, 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, 
foram feitas algumas retificações.
O EDITAL RETIFICADO PODERÁ SER OBTIDO ATRAVÉS DO SITE WWW.CRICIUMA.SC.GOV.BR
Em virtude da retificação, fica remarcada a data de abertura para dia 20/11/2020 às 09h00.
Mantêm-se inalteradas as demais condições do Edital e anexos. Feita a retificação e remarcação acima, ficam todos interessados notificados 
para os fins legais e de direito, na forma da Lei.
Criciúma, 06 de Novembro de 2020.
MARIAH DE FREITAS MARQUES
Diretora Executiva e.e.
(assinado no original)
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