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2ª Ata de julgamento da Licitação na Modalidade Pregão nº 27/2018 – 
CISAMUSEP. 

 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2018, às 08h, na sala de 

Licitações do CISAMUSEP, foi instalada a presente sessão para dar continuidade ao 
julgamento da documentação, referente ao Processo nº 27/2018 – CISAMUSEP, 
que tem por objeto a seleção das melhores propostas para a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento de peças, acessórios e componentes, caso necessário, 
no aparelho de diagnóstico por imagem (Raio-x) do Consórcio Público Intermunicipal 
de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, destinado exclusivamente à 
participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e 
incisos da Lei Complementar nº 123/2006 com redação determinada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, devidamente autorizado pelos ditames da Lei Federal nº 
8.666/93. Cumpre recordar que na sessão anterior a empresa CNPJ N° 
11.974.605/0001-08 – ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA – COMÉRCIO LTDA 
apresentou, no Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação, Prova de 
Regularidade com a Fazenda Municipal com restrição e foi concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para que a empresa apresentasse nova certidão. Abertos os 
trabalhos, a Comissão atestou o recebimento tempestivo desta certidão, sendo a 
Certidão Negativa de Débitos nº 99609/2018 emitida pela Prefeitura do Município de 
Maringá, válida até 27/10/2018, ficando habilitada no certame. Desta forma seguiu-
se a seguinte classificação: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA – COMÉRCIO LTDA com o 
valor total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). O lote foi adjudicado. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira e 
Equipe de Apoio. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos. 
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