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ATOS DO CONSELHO DIRETOR

CISAMUSEP
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019
Em conformidade com a Ata datada no dia 27 (vinte e sete) do mês de
março de 2019 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 004/2019-CON,
adjudico o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº
05/2019, afim de realizar contratação de empresa especializada em
telecomunicações, devidamente autorizada pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviço de Telefonia
Móvel Pessoal - SMP no sistema pós-pago, abrangendo as ligações
locais (VC1), ligações interurbanas dentro do Estado (VC2), ligações
interurbanas fora do Estado (VC3), com roaming nacional, comunicação
de dados via rede móvel digital por meio de pacote de dados para
acesso à internet 4G, com fornecimento de 13 (treze) linhas, das quais
10 (dez) serão utilizadas em aparelhos celulares fornecidos em regime
de comodato e 03 (três) serão utilizadas na central telefônica para
atender as necessidades de telecomunicação do CISAMUSEP Maringá/PR, a favor da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A no valor
total de R$ 18.202,44 (dezoito mil duzentos e dois reais e quarenta e
quatro centavos), encaminhe-se o processo ao Sr. Secretário Executivo.
Maringá (PR), em 01 de abril de 2019.
CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI
PREGOEIRO

CISAMUSEP
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019
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
05/2019, afim de realizar a contratação de empresa especializada em
telecomunicações, devidamente autorizada pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviço de Telefonia
Móvel Pessoal - SMP no sistema pós-pago, abrangendo as ligações
locais (VC1), ligações interurbanas dentro do Estado (VC2), ligações
interurbanas fora do Estado (VC3), com roaming nacional, comunicação
de dados via rede móvel digital por meio de pacote de dados para
acesso à internet 4G, com fornecimento de 13 (treze) linhas, das quais
10 (dez) serão utilizadas em aparelhos celulares fornecidos em regime
de comodato e 03 (três) serão utilizadas na central telefônica para
atender as necessidades de telecomunicação do CISAMUSEP Maringá/PR, pelo valor total de R$ 18.202,44 (dezoito mil duzentos e
dois reais e quarenta e quatro centavos).
Maringá (PR), em 01 de abril de 2019.

RESOLUÇÃO Nº 034/2019
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, usando das atribuições que
lhe confere o Estatuto em vigor,
R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 08 (oito) dias de Licença Prêmio ao funcionário
abaixo relacionado, em conformidade com a Cláusula Trigésima
Segunda do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019, firmado entre o
Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde de Maringá e Região – STESSMAR e o Consórcio Público
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP:
Cargo
Período da
Nome
Matrícula
licença
José Antonio
Assistente
02/04 à
141
Salvalagio
Executivo
09/04/2019
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Publique-se.
Maringá, 02 de abril de 2019.
ROBSON RAMOS
PRESIDENTE

CISAMUSEP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto a seleção
das melhores propostas para a contratação de empresas para o
fornecimento de Materiais de Expediente 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.
ENCERRAMENTO: Até às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia
15 (quinze) do mês de abril 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 15 (quinze) do mês de abril do
ano de 2019 (dois mil e dezenove).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
PREÇO MÁXIMO: R$ 61.963,73 (sessenta e um mil novecentos e
sessenta e três reais e setenta e três 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

SR. JANILSON MARCOS DONASAN
SECRETÁRIO EXECUTIVO
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