AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 011/2016
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA
MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI, torna público a realização de Licitação na
Modalidade Pregão Presencial n.º 009/2016, Tipo Menor Preço Global, lote único, visando à
contratação de pessoa jurídica especializada, para prestação de serviços de telefonia fixa
comutada – STFC, com fornecimento de Troncos Digitais para voz para atender o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 – Triângulo Norte compreendendo DDR
(discagem direta a ramal) para ligações Local, LDN (Longa distância Nacional), e Ligações para
Celular, bem como assinatura mensal para acesso digital de voz – feixe / Link E1, assinatura
mensal para faixa de numeração DDR (discagem direta ramal) e assinatura mensal básica para
linhas diretas não residenciais (Linhas NR) e suas respectivas instalações, manutenção e
equipamentos com atendimento ininterrupto, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas dia, nos 7
(sete) dias da semana de acordo com as especificações e condições dispostas no anexo I deste
edital. O certame será realizado, no dia 20 de Abril de 2016, às 15h horas na sede do CISTRI,
situada na Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3.180 – Distrito Industrial UberlândiaMG CEP: 38.402-349. Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Propostas
poderão ser entregues no endereço acima citado,até as 15h do dia 20/04/2016. Os interessados
poderão adquirir o edital, no endereço acima citado ou obter informações no horário de
08h00min às 11h30min e de 13h00min às 17h30min horas de segunda a sexta-feira, pelo
telefone (34) 3213-2433 ou pelo site http://www.amvapmg.org.br/1/cons-saude/cistri-2/.
Uberlândia, 05 de Abril de 2016.

GILMAR ALVES MACHADO
Presidente do CISTRI
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