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RATIFICAÇÃO 
 
 
 
 

 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
À 
Coordenação Geral 

 
Considerando as propostas apresentadas, a existência de recursos financeiros e 

orçamentários, e o parecer jurídico, Eu, ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS, Presidente do 

CIS-COMCAM – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da 

Região de Campo Mourão – COMCAM, Estado do Paraná, no uso das atribuições que me 

são conferidas, RATIFICO, o Processo Licitatório nº 13/2014, Modalidade Dispensa nº 6/2014, 

visando à aquisição de 1 (um) computador completo com impressora laser para instalação do 

Aparelho de eletrocardiograma à  OBJETIVA INFORMATICA  ,CNPJ: 08.248.400./0001-22   R$ 

1.750,00  e A.L.D LINHARES – INFORMATICA, CNPJ: 13.217.566/0001-11 R$ 870,00 (Oitocentos e 

setenta reais) para prestação de serviços de manutenção e reparos em computadores, servidores e 

sitio e serviços internet e atualização do sistema da elotech,  e disponibilidade de um técnico duas 

vezes por semana, por um período de 4 (quatro) horas/dia sem custo adicional. 

 

Após, seja o extrato contratual publicado, na forma da lei. 
 

 
 
 
 

   Campo Mourão – PR, aos 19 de maio  de 2.014. 
 
 

 
 
Angela Maria Moreira Kraus 
Presidente do Cis-Comcam 

                   Representante Legal 
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ADJUDICAÇÃO 
 
 

 
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 
À 
Coordenação Geral 

 
Considerando as propostas apresentadas, a existência de recursos financeiros e 

orçamentários, e o parecer jurídico, Eu, ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS, Presidente do 

CIS-COMCAM – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da 

Região de Campo Mourão – COMCAM, Estado do Paraná, no uso das atribuições que me 

são conferidas, ADJUDICO, o Processo Licitatório nº 13/2014, Modalidade Dispensa nº 

6/2014, visando à aquisição de 1 (um) computador completo com impressora laser para 

instalação do Aparelho de eletrocardiograma à  OBJETIVA INFORMATICA  ,CNPJ: 

08.248.400./0001-22   R$ 1.750,00  e A.L.D LINHARES – INFORMATICA, CNPJ: 13.217.566/0001-11 

R$ 870,00 ( Oitocentos e setenta reais),  para prestação de serviços de manutenção e reparos em 

computadores, servidores e sitio e serviços internet e atualização do sistema da elotech,  e 

disponibilidade de um técnico duas vezes por semana, por um período de 4 (quatro) horas/dia sem 

custo adicional. 

 

Após, seja o extrato contratual publicado, na forma da lei. 
 

 
 

 
   Campo Mourão – PR, aos 19 de maio de 2.014. 
 

 
 
 

 
Angela Maria Moreira Kraus 
Presidente do Cis-Comcam 

                   Representante Legal 
 
 


