
  

    ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE - CISAMUSEP 
 ESTADO DO PARANÁ  
 
De acordo com a Lei Municipal nº 556 /2012, regulamentada pelo Decreto nº 098/2013 
         

Maringá - PR, sexta-feira, 17 de novembro de 2017                                 Ano V                                       Edição nº 696 
                  
 
 
 

ATOS DEXECUTIVO 

 

 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 

ATOS DO CONSELHO DIRETOR 

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE 
O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site 

www.cisamusep.org.br 

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP 
Funcionário Responsável: Nívea Cristina de Paiva Sarri – Matrícula nº 61 – Resolução nº 015/2017 CISAMUSEP 

Av. Cidade de Leiria, 416 – CEP: 87013-280 – Fone: (44) 3224-1422 
Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br 

De acordo com a Resolução nº 070/2013 

ADJUDICAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 
Em conformidade com a Ata datada no dia 14 (quatorze) do mês de 
novembro de 2017 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 224/2017-AJ, 
adjudico o processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial 
nº 36/2017, afim de realizar a seleção das melhores propostas para 
a  contratação de empresa especializada em comunicação visual 
para aquisição de placas, painéis, letra caixa e adesivos 
necessários para o funcionamento do Centro de Especialidades do 
Paraná – CEP/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 NEVAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME no valor 
total de R$ 69.929,00 (sessenta e nove mil novecentos e vinte e 
nove reais), encaminhe-se o processo a Srª. Secretária Executiva. 
Maringá (PR), em 16 de novembro de 2017. 
 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 
 Srª. Zuleide Bezerra Dalla Costa – Secretária Executiva 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 36/2017, afim de realizar a seleção das 
melhores propostas para a  contratação de empresa especializada 
em comunicação visual para aquisição de placas, painéis, letra 
caixa e adesivos necessários para o funcionamento do Centro de 
Especialidades do Paraná – CEP/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$ 69.929,00 (sessenta e nove mil 
novecentos e vinte e nove reais). 
Maringá (PR), em 16 de novembro de 2017. 
 
 

SRª. ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 
 

COMUNICADO 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2017 

 
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP, torna público referente ao Pregão 

Presencial nº 38/2017 em epígrafe que tem como objeto a 
contratação de empresa especializada em serviços de mudança e 
transporte, para prestação de serviços de desmontagem, 
embalagem, carga na origem, transporte, descarga no destino, 
montagem e arrumação no destino, dos mobiliários, equipamentos, 
processos, documentos, materiais e utensílios pertencentes ao 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP, com fornecimentos de mão de obra, 
veículos, acessórios e demais instrumentos necessários para a 
execução dos serviços, da sede atual para a nova sede 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, conforme Edital e Anexos, vem 
comunicar que referente ao item 13.2 do Edital “Declaração firmada 
pela licitante, modelo constante no Anexo IX, comprovando que 
esta, por intermédio de seu responsável técnico, vistoriou 
previamente os locais de origem e destino onde serão executados 
os serviços objeto desta Licitação”, tal visita é facultativa e não 
obrigatória, desta forma, as empresas que não a apresentar não 
sofrerão penalidades nem serão desclassificadas. 
Maringá, em 17 de Novembro de 2017. 

 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 
 
 


