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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 

Em conformidade com a Ata datada no dia 02 (dois) do mês de julho 

de 2021 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 008/2021-CON, adjudico o 

processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 08/2021, a fim 

de realizar a contratação de empresa especializada para manutenção 

em geral de veículo leve e de seus acessórios para os veículos, 

Classic placa ATO-4221, pertencente ao CISAMUSEP, e Duster 

placas BBD-0395 e BCJ-0126, ambas cedidas ao CISAMUSEP, e 

outros serviços de natureza correlata, bem como 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, a favor da empresa 

MSR AUTO MÊCANICA LTDA, com percentual de desconto de 15% 

(quinze por cento), encaminhe-se o processo ao Sr. Secretário 

Executivo. 

Maringá (PR), em 12 de julho de 2021. 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021 

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 

08/2021, a fim de realizar a contratação de empresa especializada 

para manutenção em geral de veículo leve e de seus acessórios para 

os veículos, Classic placa ATO-4221, pertencente ao CISAMUSEP, e 

Duster placas BBD-0395 e BCJ-0126, ambas cedidas ao 

CISAMUSEP, e outros serviços de natureza correlata, bem como 

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, com percentual de desconto de 15% (quinze por cento). 

Maringá (PR), em 12 de julho de 2021. 

SR. JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

  

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 75/2018. 

Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense;  

Contratada: André Luiz de Oliveira – Comércio LTDA – ME; 

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 

com fornecimento de peças, acessórios, componentes, caso 

necessário, no aparelho de diagnóstico por imagem (Raio-x) do 

CISAMUSEP. 

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, 

conforme parecer nº. 012/2021-PRO, de 20/05/2021. 

Prorrogação: 12 (doze) meses, período compreendido entre 11 de 

setembro de 2021 a 10 de setembro de 2022. 

Valor: Os itens não sofrerão reajustes, mantendo o valor de 

R$ 3.390,60 (três mil, trezentos e noventa reais e sessenta centavos) 

que serão pagos em 4 (quatro) parcelas de R$ 847,65 (oitocentos e 

quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) para o item 01 e de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o item 02 a ser pago 

conforme necessidade. 

Dotações Orçamentárias: nº 

01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.25.00 – Material de Consumo e nº 

01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.39.17.00 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Data da Assinatura: 02 de julho de 2021. 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, em 02 de julho de 2021. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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