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CARTA DE CORREÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2016 

 

ALTERAR DE:  
 
1 - PREÂMBULO 
 
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, 
com a devida autorização expedida pelo Presidente Sr. Carlos Roberto Pupin, de conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, todos combinados com a 
Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, que alterou a Lei Complementar nº 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, 
torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob nº 40/2016, do tipo Menor Preço Global, no dia 08 de novembro de 2016, 
às 09h, tendo como objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresa 
para o  fornecimento de Gêneros Alimentícios (pães e leite), para os servidores e funcionários 
do CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei 
Complementar nº 123/2006, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
As propostas de preços e os documentos de habilitação serão recebidos até às 
08h30min do dia 08 de novembro de 2016, e a sessão de disputa de preços ocorrerá às 
09h do dia 08 de novembro de 2016. 
 

ALTERAR PARA: 
 
1 - PREÂMBULO 
 
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, 
com a devida autorização expedida pelo Presidente Sr. Carlos Roberto Pupin, de conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 
17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, todos combinados com a 
Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, que alterou a Lei Complementar nº 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, 
torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL sob nº 40/2016, do tipo Menor Preço Global, no dia 22 de novembro de 2016, 
às 09h, tendo como objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de empresa 
para o  fornecimento de Gêneros Alimentícios (pães e leite), para os servidores e funcionários 
do CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 147/2014 que alterou a Lei 
Complementar nº 123/2006, nas condições fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
As propostas de preços e os documentos de habilitação serão recebidos até às 
08h30min do dia 22 de novembro de 2016, e a sessão de disputa de preços ocorrerá às 
09h do dia 22 de novembro de 2016. 
 

Os demais itens e anexos do referido Pregão Presencial ficam inalterados. 

 
 

Maringá 08 de novembro de 2016. 
 
 

Laís Cristine Pilger  
Presidente da Comissão de Licitação 


