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ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019 

 
Em conformidade com a Ata datada no dia 13 (treze) do mês de 
novembro de 2019 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 029/2019-CON, 
adjudico o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
35/2019, afim de realizar a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento de peças, acessórios e componentes, caso necessário, 
dos bebedouros 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, a favor da 
empresa DOUGLAS DE SOUZA BARBOSA 07525143935, no valor 
total de R$ 5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta reais), encaminhe-
se o processo ao Sr. Secretário Executivo. 
Maringá (PR), em 18 de novembro de 2019. 
 

CARMELITO JUNIOR DELCIELO BENALI 
PREGOEIRO 

 

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2019 

 
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 
35/2019, afim de realizar a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento de peças, acessórios e componentes, caso necessário, 
dos bebedouros 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, pelo valor 
total de R$ 5.870,00 (cinco mil oitocentos e setenta reais). 
Maringá (PR), em 18 de novembro de 2019. 

 
SR. JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 
EXTRATO DO SEGUNDO 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: Art. 57, inc. II da Lei 8.666/93, conforme Parecer 

nº 020/2019-PRO de 18/10/2019. 

Prorrogação: O presente Contrato será prorrogado por mais 12 (doze) 

meses, com vigência a partir de 30/11/2019 a 29/11/2020. 

Valor: O item 2 (serviço de monitoramento eletrônico 24 horas) será 

corrigido em 3,1665% pelo índice IGP-M (FGV) apurado no período de 

novembro/2018 a outubro/2019 a ser aplicado sobre o valor mensal do 

contrato original que passará de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta 

reais) para R$ 1.186,42 (um mil, cento e oitenta e seis reais e quarenta 

e dois centavos), totalizando R$ 14.237,04 (quatorze mil, duzentos e 

trinta e sete reais e quatro centavos), a ser pago em 12 mensalidades. 

O item 1 (prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial) 

não sofrerá reajuste, portanto será mantido no valor mensal de 

R$ 31.890,59 (trinta e um mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e 

nove centavos), totalizando R$ 382.687,08 (trezentos e oitenta e dois 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oito centavos), a ser pago em 12 

mensalidades. O valor do presente Aditivo é de R$ 396.924,12 

(trezentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e 

doze centavos). 

Dotação Orçamentária: 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.37.03.02. 

Data da Assinatura: 13 de novembro de 2019. 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, 13 de novembro de 2019. 

 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaramos que a candidata Fernanda de Oliviera Macedo, CPF nº 
042.910.309-32 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 119/2019 publicada em 13 de novembro 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, 19 de novembro de 2019. 
 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 
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RESOLUÇÃO Nº 123/2019 
 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, no uso de suas atribuições 
legais, considerando as condições e regramentos estabelecidos pela 
Seleção Competitiva Pública, aberta pelo Edital nº. 001/2016,  
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica convocada a candidata abaixo relacionada, aprovada na 
Seleção Competitiva Pública aberta pelo Edital nº 001/2016, obedecida 
à respectiva ordem de classificação, para submeter-se ao processo de 
contratação: 

Técnico em Enfermagem 

Classif. Nome CPF 

29º NOELIA POLICARPO 037.328.389-00 

Art. 2º - A candidata deverá comparecer à sede do CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE – CISAMUSEP, sito à Rua Adolpho Contessotto, nº 
620, Zona 28, em Maringá – PR, munida dos documentos pessoais, 
escolaridade e demais requisitos para o cargo, no horário das 08h às 
11h30min e das 13h30min às 16h30min, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, sob pena de o não comparecimento caracterizar desistência da 
vaga ao cargo público. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.  
Art. 4º - Publique-se. 
Maringá, 19 de novembro de 2019. 
 
 

ROBSON RAMOS 
PRESIDENTE 
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