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ATOS DO CONSELHO DIRETOR 
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que a candidata Aline Repula da Cruz, CPF nº 071.132.329-
14 regularmente convocada para comparecer ao CISAMUSEP para 
apresentar documentos a fim de submeter-se ao processo de contratação 
ao cargo de Assistente Administrativo, conforme Resolução nº 061/2019 
publicada em 25 de junho de 2019, não compareceu ao referido chamado 
dentro do prazo a fim de apresentar os documentos necessários para 
contratação, caracterizando a sua desistência à vaga. 
Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 
Maringá, 01 de julho de 2019. 

 
NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que o candidato Marcio Augusto Dias Andrade, CPF nº 
049.512.909-79regularmente convocado para comparecer ao 
CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 
processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, conforme 
Resolução nº 061/2019 publicada em 25 de junho de 2019, não 
compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de apresentar os 
documentos necessários para contratação, caracterizando a sua 
desistência à vaga. 
Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 
Maringá, 01 de julho de 2019. 

 
NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que a candidata Marcia Luiza Hamerski Tanaka, CPF nº 
677.283.169-15 regularmente convocada para comparecer ao 
CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 
processo de contratação ao cargo de Técnica em Enfermagem, conforme 
Resolução nº 061/2019 publicada em 25 de junho de 2019, não 
compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de apresentar os 
documentos necessários para contratação, caracterizando a sua 
desistência à vaga. 
Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 
Maringá, 01 de julho de 2019. 

 
NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 

DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019 

 
 COMUNICAMOS que está suspenso o Pregão Presencial nº 
23/2019, que tem por objeto a seleção das melhores propostas para a 
contratação de empresas para o fornecimento de medicamentos 
hospitalares utilizados no CISAMUSEP, para adequações no Edital. A 
nova data para a reabertura do certame será informada através dos 

mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Outras 
informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação, pelo 
telefone (44) 3123-8300, site: www.cisamusep.org.br/licitacao ou pelo e-
mail licitacao@cisamusep.org.br. 
Maringá, 01 de julho de 2019 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 39/2018 

 
Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP;  
Contratada: IDS Desenvolvimento de Software e Assessoria LTDA; 
Objeto: prestação de serviços de Sistema Informatizado de Gestão de 
Saúde, compreendendo a migração de dados, implantação do sistema, 
treinamento inicial e treinamento durante execução do contrato, suporte 
técnico e manutenção com locação do software ao CISAMUSEP.  
Fundamento Legal: art. 55, inciso II e art.57, inciso IV, ambos da Lei 
Federal nº 8.666/93, conforme parecer nº 012/2019-PRO de 004/06/2019. 
Prorrogação: 12 (doze) meses, período compreendido entre 13 de junho 
de 2019 a 12 de junho de 2020. 
Reajuste: será corrigido em virtude do índice IGP-M (FGV) apurado no 
período de junho/2018 a maio/2019 correspondente a 7,6587%. 
Valor: o item 2 do objeto do contrato originário, qual seja, manutenção 
técnica dos softwares, assistência/suporte técnico, atualização da versão 
do software e treinamentos, passará para o valor mensal de R$ 7.428,45 
(sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), 
totalizando o valor de R$ 89.141,40 (oitenta e nove mil, cento e quarenta 
e um reais e quarenta centavos), a ser pago em 12 mensalidades. 
Dotação Orçamentária: 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.40.11.00. 
Data da Assinatura: 07 de junho de 2019. 
Foro: Maringá – Paraná. 
 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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