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ERRATA REFERENTE AO I ADITIVO AO CONTRATO Nº. 18/2014 
 
ONDE SE LÊ: 
CLÁUSULA SEGUNDA – O preço pelo qual foi contratado o objeto da 
Licitação, será corrigido em 4,1041% pelo índice IGPM (FGV) apurado 
no período de junho de 2014 a maio de 2015, totalizando R$ 
24.433,23 (vinte e quatro mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e 
três centavos), sendo realizado o pagamento nas seguintes 
condições: 
•Item 1: R$ 8.828,03 que serão pagos em 1 (uma) de R$ 2.207,03 
(dois mil duzentos e sete reais e três centavos) e 3 (três) de R$ 
2.207,00 (dois mil duzentos e sete reais); 
•Item 2: R$ 15.605,20 (quinze mil seiscentos e cinco reais e vinte 
centavos), que será pago conforme a necessidade de reposição das 
peças. 
 
LEIA-SE: 
CLÁUSULA SEGUNDA – O preço pelo qual foi contratado o objeto da 
Licitação, será corrigido em 4,1041% pelo índice IGPM (FGV) apurado 
no período de junho de 2014 a maio de 2015, totalizando R$ 9.418,18 
(nove mil quatrocentos e dezoito reais e dezoito centavos), sendo 
realizado o pagamento nas seguintes condições: 
•Item 1: R$ 8.828,03 (oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e três 
centavos) que serão pagos em 1 (uma) de R$ 2.207,03 (dois mil 
duzentos e sete reais e três centavos) e 3 (três) de R$ 2.207,00 (dois 
mil duzentos e sete reais); 
•Item 2: R$ 590,15 (quinhentos e noventa reais e quinze centavos), 
referente a correção no percentual de 4,1041% índice IGPM (FGV), 
aplicada sobre o saldo de peças, correspondente a R$ 14.379,40 
(quatorze mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta centavos), 
que será pago conforme a necessidade de reposição das peças. 
Maringá, 13 de julho de 2015. 
 
 

CARLOS ROBERTO PUPIN 
PRESIDENTE 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2015 
OBJETO: A Presente Tomada de Preços tem como objeto a 
contratação de pessoa jurídica especializada na área de Tecnologia 
da Informação para Implantação de Sistema Integrado de Gestão 
Pública para o CISAMUSEP. 
ENCERRAMENTO: Até às 08h30m (oito horas e trinta minutos) do dia 
18 (dezoito) do mês de agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze). 
ABERTURA: Às 09h (nove horas) do dia 18 (dezoito) do mês de 
agosto do ano de 2015 (dois mil e quinze). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Avenida Cidade de Leiria, nº 416 Maringá, PR – Fone: 

(44) 3224-1422 – Gerência de Compras e Licitações ou pelo site 
www.cisamusep.org.br 
 
 


