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ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018

Ata de Julgamento das Amostras da Licitação na Modalidade Pregão nº
35/2018-CISAMUSEP.

Em conformidade com a Ata datada no dia 14 (quatorze) do mês de novembro
de 2018 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 032/2018-CON, adjudico o processo
licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 36/2018, afim de realizar a
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
segurança e vigilância patrimonial realizado por pessoal treinado e
credenciado, através de vigilância armada e desarmada, com fornecimento de
mão de obra, uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI e demais
equipamentos necessários à perfeita execução do serviço e serviço de
monitoramento eletrônico 24 (vinte e quatro) horas de alarme e câmeras, com
o fornecimento dos equipamentos da central de alarme em regime de
comodato com sistema de comunicação GPRS (General Packet Radio
Service) e manutenção das câmeras e sensores de alarme nas dependências
do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense –
CISAMUSEP – Maringá/PR, devidamente autorizado pelos ditames da Lei
Federal nº 8.666/93, a favor da empresa PRESTSEG VIGILANCIA LTDA –
ME com o valor total de R$ 385.482,32 (trezentos e oitenta e cinco mil
quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), encaminhe-se o
processo ao Sr. Presidente.
Maringá (PR), em 19 de novembro de 2018.

Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2018, às 08h30min, na sala de
Licitações do CISAMUSEP, reuniram-se o Pregoeiro e os membros da Equipe
de Apoio para dar continuidade aos procedimentos referentes ao Processo nº
35/2018 - CISAMUSEP, que tem por objeto a seleção das melhores propostas
para a contratação de empresas para aquisição de Materiais Hospitalares
utilizados no 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 a suspensão foi ocasionada para
análise da amostra apresentada pela empresa HOSPITAL EXPRESS
COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP para o item 15.
Iniciada a reunião, o Pregoeiro relatou o recebimento da análise do laudo de
aprovação das amostras para o item 15 da empresa HOSPITAL EXPRESS
COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP. Diante disso, a
Comissão decidiu por CLASSIFICAR a empresa HOSPITAL EXPRESS
COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP para o item 15,
uma vez que as amostras apresentadas estão de acordo com o exigido no
Edital. Desta forma segue a classificação: HOSPITAL EXPRESS COMÉRCIO
DE ARTIGOS HOSPITALARES – EIRELI – EPP com o valor total de R$
1.108,80 (um mil cento e oito reais e oitenta centavos), MMH MED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME com o valor total
de R$ 14.570,00 (quatorze mil quinhentos e setenta reais) e MARYMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS – EIRELI - ME
com o valor total de R$ 5.550,50 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais e
cinquenta centavos). Todos os itens foram adjudicados, com exceção dos
itens 5, 6, 9, 20, 21 e 22 que restaram desertos e item 11 que restou
fracassado. Fica consignado que os licitantes vencedores entregarão a
proposta reajustada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados desta
data. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada
pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados os
trabalhos. Todos os lances foram registrados conforme histórico em anexo.

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE
PREGOEIRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018
Sr. Robson Ramos – Presidente 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 36/2018, afim de
realizar a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
segurança e vigilância patrimonial realizado por pessoal treinado e
credenciado, através de vigilância armada e desarmada, com fornecimento de
mão de obra, uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI e demais
equipamentos necessários à perfeita execução do serviço e serviço de
monitoramento eletrônico 24 (vinte e quatro) horas de alarme e câmeras, com o
fornecimento dos equipamentos da central de alarme em regime de comodato
com sistema de comunicação GPRS (General Packet Radio Service) e
manutenção das câmeras e sensores de alarme nas dependências do
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense –
CISAMUSEP – Maringá/PR, devidamente autorizado pelos ditames da Lei
Federal nº 8.666/93, pelo valor total de R$ 385.482,32 (trezentos e oitenta e
cinco mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).
Maringá (PR), em 19 de novembro de 2018.
SR. ROBSON RAMOS
PRESIDENTE
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EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº.
01.09.30/2018
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense
e o Município de Iguaraçu.
Objeto: RATEIO DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO
EXERCÍCIO DE 2018.
Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme
parecer nº. 112/2018-GER de 05/11/2018, bem como em razão da aprovação
dada pela ata da Nonagésima Terceira Assembleia Geral Ordinária do
Conselho Diretor do CISAMUSEP, realizada em 22/09/2017, registrada sob nº
479182 no RTD/MGÁ.
Acréscimo: 16,645% sobre o valor pactuado de R$ 120.154,80 (cento e vinte
mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), correspondente a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), relacionado à Gestão associada da área de
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Saúde Pública – Consultas e Procedimentos especializados, de acordo com a
Tabela de Procedimentos do CISAMUSEP para Municípios Consorciados.
Data da Assinatura: 06 de novembro de 2018.
Foro: Maringá – Paraná.

ROBSON RAMOS
PRESIDENTE

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE RATEIO Nº.
01.17.30/2018
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense
e o Município de Maringá.
Objeto: RATEIO DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NO
EXERCÍCIO DE 2018.
Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme
parecer nº. 099/2018-GER de 09/10/2018, bem como em razão da aprovação
dada pela ata da Nonagésima Terceira Assembleia Geral Ordinária do
Conselho Diretor do CISAMUSEP, realizada em 22/09/2017, registrada sob nº
479182 no RTD/MGÁ, conforme parecer nº 098/2018-GER de 09/10/2018.
Acréscimo: 8,4372%, aproximadamente, sobre o valor pactuado de
R$ 1.908.225,96 (um milhão, novecentos e oito mil, duzentos e vinte e cinco
reais e noventa e seis centavos), correspondente a R$ 161.000,00 (cento e
sessenta e um mil reais), relacionado à Gestão associada da área de Saúde
Pública – Consultas e Procedimentos especializados, de acordo com a Tabela
de Procedimentos do CISAMUSEP para Municípios Consorciados.
Data da Assinatura: 23 de outubro de 2018.
Foro: Maringá – Paraná.

ROBSON RAMOS
PRESIDENTE
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