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ATOS DO CONSELHO DIRETOR 
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O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site 
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Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP 
Funcionário Responsável: Matheus Luiz Saito Soares – Matrícula nº 154 – Resolução nº 097/2018 CISAMUSEP 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 – CEP: 87053-285 – Fone: (44) 3123-8300 
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 89/2018 
 
Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP;  
Contratada: Prestseg Vigilância Ltda - ME; 
Objeto: Contrato de 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 CISAMUSEP.  
Fundamento Legal: Arts. 40, XI e 55, III, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93, e Art. 2º da Lei Federal nº 10.192/2001, conforme parecer nº. 
014/2019-GER de 02/04/2019. 
Reajuste: com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021, 
prevista pelo Sindicato da Categoria a ser aplicado sobre a 
remuneração e os encargos incidentes.  
Valor: Acréscimo mensal ao valor da prestação de serviços do item 1 
contratual no montante de R$ 1.083,73 (um mil, oitenta e três reais e 
setenta e três centavos) aplicável a partir de 01/02/2019, deste modo a 
parcela passará de R$ 30.806,86 (trinta mil, oitocentos e seis reais e 
oitenta e seis centavos) para R$ 31.890,59 (trinta e um mil, oitocentos 
e noventa reais e oitenta e seis centavos) mensais, equivalente a 
diferença de R$ 10.837,30 (dez mil, oitocentos e trinta e sete reais e 
trinta centavos) a ser empenhado e pago de acordo com a execução 
do contrato até a data de 30/11/2019. Os itens 2 e 3 do Contrato não 
sofreram alteração. 
Dotação Orçamentária: 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.37.03.02. 
Data da Assinatura: 05 de abril de 2019. 
Foro: Maringá – Paraná. 
 
 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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