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C I S A M U S E P 
ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019 

 
Em conformidade com a Ata datada no dia 27 (vinte e sete) do mês de 
junho de 2019 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 16/2019-CON, adjudico 
o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 20/2019, afim 
de realizar a contratação de empresa especializada para manutenção 
em geral de veículo leve e de seus acessórios para o veículo Classic 
ATO-4221 pertencente ao CISAMUSEP, e outros serviços de natureza 
correlata, com o fornecimento e aplicação de materiais, peças e 
acessórios novos e originais e/ou de 1ª linha, paralelos ou genuínos, 
aditivos e óleos diversos, necessários à realização da manutenção 
preventiva e corretiva, 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, a favor da empresa MARINGÁ 
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, com 
percentual de desconto de 15% (quinze por cento), encaminhe-se o 
processo ao Sr. Secretário Executivo. 
Maringá (PR), em 03 de julho de 2019. 

 
CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 

PREGOEIRO 

 
C I S A M U S E P 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019 
 

Sr. Janilson Marcos Donasan – Secretário Executivo do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - 
CISAMUSEP, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que em conformidade com o parecer do Pregoeiro e da 
Equipe de Apoio, na Ata de Abertura e Julgamento das Propostas, 
homologa o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
20/2019, afim de realizar a contratação de empresa especializada para 
manutenção em geral de veículo leve e de seus acessórios para o 
veículo Classic ATO-4221 pertencente ao CISAMUSEP, e outros 
serviços de natureza correlata, com o fornecimento e aplicação de 
materiais, peças e acessórios novos e originais e/ou de 1ª linha, 
paralelos ou genuínos, aditivos e óleos diversos, necessários à 
realização da manutenção preventiva e corretiva, 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, com percentual de desconto de 15% (quinze por cento). 
Maringá (PR), em 03 de julho de 2019. 
 

SR. JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 
C I S A M U S E P 
ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019 

 
Em conformidade com a Ata datada no dia 28 (vinte e oito) do mês de 
junho de 2019 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 15/2019-CON, adjudico 

o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 21/2019, afim 
de realizar a contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros 
Alimentícios 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 
123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 
147/2014, a favor da empresa SEARA & VELTRINI LTDA, no valor total 
de R$ 5.988,60 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta 
centavos), encaminhe-se o processo ao Sr. Secretário Executivo. 
Maringá (PR), em 03 de julho de 2019. 

 
RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 

 
C I S A M U S E P 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019 
 

Sr. Janilson Marcos Donasan – Secretário Executivo do Consórcio 
Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - 
CISAMUSEP, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que em conformidade com o parecer da Pregoeira e da 
Equipe de Apoio, na Ata de Abertura e Julgamento das Propostas, 
homologa o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
21/2019, afim de realizar a contratação de empresa para o fornecimento 
de Gêneros Alimentícios 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 123/2006 com redação determinada 
pela Lei Complementar nº 147/2014, pelo valor total de R$ 5.988,60 
(cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos). 
Maringá (PR), em 03 de julho de 2019. 

 
SR. JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

C I S A M U S E P 
AVISO DE LICITAÇÃO 

REPUBLICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019 

 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto a seleção 
das melhores propostas para a contratação de empresas para o 
fornecimento de medicamentos hospitalares utilizados no CISAMUSEP. 
ENCERRAMENTO: Até às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 
17 (dezessete) do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove) 
no CISAMUSEP, Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, 
Maringá/PR, entrada pela recepção administrativa. 
ABERTURA: Às 09h (nove horas) do dia 17 (dezessete) do mês de 
julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove). 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 8.396,77 (oito mil trezentos e noventa e seis 
reais e setenta e sete centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Maringá/PR – Fone: 
(44) 3123-8300 – Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamusep.org.br 
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