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EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 

27/2014 
 

Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense e a Empresa Alget T Eletrônica e 

Tecnologia Aplicada LTDA. 
Objeto: Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção 
Preventiva, Corretiva e Calibração com Fornecimento de 
Peças, Acessórios e Componentes dos 
Esfigmomanômetros do CISAMUSEP. 
Fundamento Legal: Artigo 57, II c/c art. 65, inciso II, letra “d”, 
da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer nº. 10/2015. 
Dotação Orçamentária: 
01.001.10.302.0003.2006.3.3.90.30.25.00 - Fonte: 32401 e 
01.001.10.302.0003.2006.3.3.90.39.17.00 - Fonte: 32401 
Prorrogação: 12 (doze) meses, período compreendido entre 
10/06/2015 a 09/06/2016. 
Reajuste: correção de 7,5538% índice IGPM (FGV), 
acumulado período de setembro de 2014 a agosto de 2015.  
Valor: R$ 2.843,52 (dois mil oitocentos e quarenta e três reais 
e cinquenta e dois centavos), sendo realizado o pagamento 
nas seguintes condições: 
• Item 1: R$ 2.635,07 (dois mil seiscentos e trinta e 
cinco reais e sete centavos)  que serão pagos em 1 (uma) 
única parcela; 
• Item 2 a 15: R$ 208,43 (duzentos e oito reais e 
quarenta e três centavos), referente a correção no percentual 
de 7,5538% índice IGPM (FGV), aplicada sobre o saldo de 
peças, correspondente a R$ 2.759,50 (dois mil setecentos e 
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), que será pago 
conforme a necessidade de reposição das peças. 
Data da Assinatura: 09 de setembro de 2015. 
Foro: Maringá – Paraná 
Maringá, em 09 de setembro de 2015. 
 

CARLOS ROBERTO PUPIN 
PRESIDENTE 

 

 
 

 
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 

050/2011 
 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense e a Empresa Oraltec LTDA - ME. 
Objeto: Contrato de prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças, 
acessórios e componentes de equipamentos 
odontológicos do CISAMUSEP.  

Fundamento Legal: Artigo 57, II c/c art. 65, inciso II, letra “d”, 
da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme parecer nº. 011/2015. 
Dotações Orçamentárias: 
01.001.10.302.0003.2004.3.3.90.30.25.00 – Fonte: 2369 e 
01.001.10.302.0003.2004.3.3.90.39.17.00 – Fonte: 2369 
Prorrogação: 12 (doze) meses, período compreendido entre 
19/09/2015 a 18/09/2016. 
Reajuste: correção de 7,5538% conforme índice IGPM-FGV, 
acumulado período de setembro de 2014 a agosto de 2015.  
Item 1:  R$ 11.737,02 (onze mil, setecentos e trinta e sete reais 
e dois centavos) em 06 (seis) parcelas iguais de R$ 1.956,17 
(um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dezessete 
centavos). 
Item 3: R$ 133,98 (cento e trinta e três reais e noventa e oito 
centavos) que será pago conforme a necessidade de reposição 
das peças durante a execução do contrato.  
Data da Assinatura: 09 de setembro de 2015. 
Foro: Maringá – Paraná 
Maringá, em 09 de setembro de 2015. 
 

CARLOS ROBERTO PUPIN 
PRESIDENTE 

 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2015 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto a 
seleção das melhores propostas para a contratação de 
empresa objetivando a compra dos materiais hospitalares 
utilizados no CISAMUSEP. 
ENCERRAMENTO: Até às 08h30min (oito horas e trinta 
minutos) do dia 23 (vinte e três) do mês de outubro do ano de 
2015 (dois mil e quinze). 
ABERTURA: Às 09h (nove horas) do dia 23 (vinte e três) do 
mês de outubro 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  
 

 

 
 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015 
Torna sem efeito o Aviso de Licitação referente ao Pregão 
Presencial nº 36/2015 publicado em 22/09/2015. 
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO  

http://www.cisamusep.org.br/
mailto:diariooficial@cisamusep.org.br
http://www.cisamusep.org.br/
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SETENTRIÃO PARANAENSE - CISAMUSEP, através de sua 
Comissão de Licitação, torna pública a REVOGAÇÃO do 
Pregão Presencial nº 36/2015, que objetiva a contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de limpeza 
geral (área administrativa, centro cirúrgico e clínica 
odontológica), conservação predial e copeiragem, com 
fornecimento de mão de obra, uniformes, EPI e demais 
equipamentos necessários à perfeita execução do serviço, 
visando a obtenção de adequadas condições de salubridade, 
higiene nas dependências do CISAMUSEP - Maringá/PR, em 
atendimento a sentença proferida nos autos de Mandado de 
Segurança nº 0001431-41.2015.8.16.0190 da 1ª Vara da 
Fazenda Pública de Maringá/PR, impetrado pela empresa 
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 
Maringá (PR), 02 de outubro de 2015. 
 

LAÍS CRISTINE PILGER  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

 

 
 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO DA LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 02/2015 

 
Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2015, às 08h30min, 
na sala de Licitações do CISAMUSEP, na presença dos 
membros da Comissão de Licitação, designada pela Resolução 
nº 006/2015 reiniciaram-se os trabalhos referentes à 
Concorrência Pública nº 02/2015, que tem por objeto a 
contratação de empresa especializada para a execução da 
construção do Centro de Especialidades do 
Paraná/CISAMUSEP, com área de 4.058,14 m

2
, situado na 

Rua Adolpho Contessotto com a Rua Pioneiro Antônio Paulo 
da Silva, na cidade de Maringá, conforme Convênio CV. 
067/2013 da Secretaria de Estado da Saúde e especificações 
técnicas constantes do Projeto Arquitetônico Executivo, 
Detalhamento e Projetos Complementares, Planilhas, Memorial 
Descritivo e demais anexos. Ato contínuo a Presidente da 
Comissão declarou aberta a sessão com o objetivo de 
apresentar o resultado da análise da proposta de preços e 
demais documentos contidos no Envelope 01, apresentado 
pelas empresas Licitantes. Em face da verificação da 
documentação exigida pelo Edital de Concorrência nº 02/2015, 
a Comissão constatou a inexistência de apresentação de 
documento exigido no item 10.1.1.3 do Edital hábil à 
classificação da empresa CONSTRUTORA GUILHERME 
LTDA, qual seja: “Autorização de Funcionamento emitida pelo 
Banco Central do Brasil“, uma vez que a Garantia de 
Manutenção da Proposta de Preços no valor de R$ 130.391,48 
(cento e trinta mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e 
oito centavos) foi apresentada na forma carta fiança emitida 
pelo Banco Pottencial LTDA, inscrita no CNPJ nº 

00.253.448/0001-17, conforme exigido no referido item. Frisa-
se que junto à documentação, a empresa anexou Certidão de 
Regularidade Operacional junto à SUSEP – Superintendência 
de Seguros Privados, em nome de empresa diversa: Pottencial 
Seguradora S/A inscrita no CNPJ nº 11.699.534/0001-74. Logo, 
considerando, a inexistência do documento exigido pelo 
referido Edital, que deveria constar no Envelope 01, fica 
configurada irregularidade absoluta e irreversível, em vista que 
este documento deveria acompanhar a garantia prestada na 
modalidade de fiança bancária (carta de fiança). Diante do fato, 
resta à Comissão de Licitação por unanimidade de votos 
declarar o descumprimento dos ditames do Edital de 
Concorrência nº 02/2015, pela não apresentação do 
documento exigido pelo item 10.1.1.3, por consequência 
DESCLASSIFICAR a empresa CONSTRUTORA GUILHERME 
LTDA, nos termo do item 10.1.3 do Edital. Após a publicação 
da presente ata, aguarda-se o decurso do prazo recursal de 05 
(cinco) dias úteis, previsto no art. 94 da Lei nº 15.608/2007 
para continuidade do processo. Nada mais havendo a tratar, a 
sessão foi encerrada às 08h45min.  
 

LAÍS CRISTINE PILGER  
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
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