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RESOLUÇÃO Nº 071/2020 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, no uso de suas atribuições 

legais, CONSIDERANDO o pedido de demissão formulado,  

R E S O L V E: 

Art. 1º - Fica demitido, a pedido, o Tele Atendente aprovado na 

Seleção Competitiva Pública aberta pelo Edital nº 001/2016 e admitido 

em 16/10/2017:  

Nome Matrícula Data da dispensa 

Renan Pilotti Pereira de Lima 177 15/06/2020 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 

publicação.  

Art. 3º - Publique-se.             

Maringá, 15 de junho de 2020. 

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS 

PRESIDENTE 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 56/2019 

Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense – CISAMUSEP;  

Contratada: Orbenk Administração e Serviços LTDA; 

Objeto: Contrato de prestação de serviços de limpeza geral (área 

administrativa, consultórios médicos e odontológicos, centro cirúrgico, 

salas de exames, área externa, banheiros, entre outros), asseio, 

conservação predial e copeiragem, com fornecimento de mão de obra, 

uniformes, equipamentos de proteção individual - epi - e demais 

equipamentos necessários à perfeita execução do serviço nas 

dependências do CISAMUSEP.  

Fundamento Legal: Art. 40, XI da Lei Federal nº 8.666/93, conforme 

parecer nº. 013/2020-GER de 22/05/2020. 

Reajuste: Com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021, 

prevista pelo Sindicato da Categoria de 4,96% (quatro inteiros e 

noventa e seis centésimos por cento) a ser aplicado sobre a 

remuneração e os encargos incidentes, bem como o item 

Insalubridade, parte integrante do Módulo 1 da Planilha de 

Composição do Custo e Formação de Preço, cujo pagamento do 

percentual de 20% (vinte por cento) está vinculado ao valor do salário 

mínimo federal, que em 01/01/2020 passou a ser R$ 1.039,00 (um mil, 

trinta e nove reais) e em 01/02/2020 passou a ser R$ 1.045,00 (um mil, 

quarenta e cinco reais).  

Valor: Acréscimo mensal ao valor da prestação de serviços a partir de 

01/01/2020 passaria de R$ 49.340,86 (quarenta e nove mil, trezentos e 

quarenta reais e oitenta e seis centavos) para R$ 49.575,52 (quarenta 

e nove mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos), aplicável retroativamente apenas no mês de Janeiro/2020, 

de modo que o valor reajustado resultará no impacto financeiro de 

R$ 234,66 (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis 

centavos). A partir de 01/02/2020 o valor mensal passaria de 

R$ 49.340,86 (quarenta e nove mil, trezentos e quarenta reais e 

oitenta e seis centavos) para R$ 51.443,12 (cinquenta e um mil, 

quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos), 

correspondendo uma diferença mensal de R$ 2.102,26 (dois mil, cento 

e dois reais e vinte e seis centavos), aplicável retroativamente a partir 

de 01/02/2020 até 01/10/2020, totalizando R$ 17.052,74 (dezessete 

mil, cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos) a ser 

empenhado e pago de acordo com a execução do contrato e seus 

aditivos até a data de 01/10/2020. 

Dotação Orçamentária: 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.37.02.02. 

Data da Assinatura: 02 de junho de 2020. 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, 02 de junho de 2020. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 037/2020 

Pregão nº 10/2020  

Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense inscrito no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68 e a empresa 

PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

11.877.124/0001-76. 

Objeto: Fornecimento de dispositivos médicos e EPI’s para o 

CISAMUSEP. 

Dotações Orçamentárias: nº 

01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo e nº 

01.001.10.302.0003.2004.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo.  

Período: 06 (seis) meses. 

Valor: R$ 71.242,00 (setenta e um mil, duzentos e quarenta e dois 

reais). 

Data da Assinatura: 10 de junho de 2020. 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, em 10 de junho de 2020. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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