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AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2016 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto Seleção das 
Melhores Propostas para a contratação de empresa para prestação de 
serviços de publicação de atos oficiais e institucionais do CISAMUSEP. 
ENCERRAMENTO: Até às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do 
dia 15 (quinze) do mês de abril do ano de 2016 (dois mil e dezesseis). 
ABERTURA: Às 09h (nove horas) do dia 15 (quinze) do mês de março 
do ano de 2016 (dois mil e dezesseis). 
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  
 
 

TERMO DE RESILIÇÃO DO IV ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 138/2015 

 
O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP, pessoa jurídica sob forma de Consórcio 
Público com personalidade jurídica de direito privado, sem fins 
econômicos nos termos da Lei 11.107/05, situado na Avenida Cidade 
de Leiria, 416, na cidade de Maringá/PR, inscrito no CNPJ sob nº 
04.956.153/0001-68, neste ato representado pela sua Secretária 
Executiva, Zuleide Bezerra Dalla Costa, Brasileira, Casada, Engenheira 
Civil, portador da CI/RG nº 1.406.064-2, da SSP-PR, inscrito no 
CPF/MF nº 412.557.559-20, residente e domiciliado na cidade de 
Maringá, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto em vigor, 
RESOLVE rescindir o IV Aditivo ao Contrato nº 138/2015 cujo objeto é 
a Prestação de Serviços Complementares Especializados da Saúde - 
2016, com fundamento no artigo 79, inciso I, c/c artigo 78, inciso XII da 
Lei nº 8.666/93, mediante as Cláusulas e Condições a seguir 
expressas: 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
O presente termo tem por objeto a resilição, a partir de 01/04/2016, do 
IV Aditivo ao Contrato nº 138/2015, celebrado em 22 de janeiro de 
2016, cujo objeto é a Prestação de Serviços Complementares 
Especializados da Saúde - 2016, em vista da impossibilidade de dar 
continuidade à prestação do objeto do referido aditivo contrato pela 
especificidade inerente à prestação de serviços especializados 
complementares de saúde, bem como as condições técnicas e 
responsabilização técnica decorrente do custeio dos procedimentos. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
Por força da presente rescisão, dá-se por encerrado o IV Aditivo ao 
Contrato nº 138/2015 de que trata a Cláusula Primeira, nada mais 
tendo a reclamar uma da outra, a qualquer tempo, a qualquer título, ou 
custo relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO 
 Fica eleito o foro da Comarca de Maringá, Estado do Paraná para 
dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente termo. 

Para tanto, firma o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, determinado que seja 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP para que 
produza os efeitos legais. 
Maringá, 04 de abril de 2016. 
 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETARIA EXECUTIVA 

 

 


