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ATOS DO CONSELHO DIRETOR 

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE 
O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site 

www.cisamusep.org.br 

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP 
Funcionário Responsável: Nívea Cristina de Paiva Sarri – Matrícula nº 61 – Resolução nº 015/2017 CISAMUSEP 

Av. Cidade de Leiria, 416 – CEP: 87013-280 – Fone: (44) 3224-1422 
Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br 

De acordo com a Resolução nº 070/2013 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 48/2016 
 
Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP;  
Contratada: Pesenti & Pelais Ltda - EPP 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva com fornecimento de peças, acessórios e componentes 
dos equipamentos odontológicos do CISAMUSEP. 
Fundamento Legal: Artigo 65, inciso II Lei Federal nº. 8.666/93, 
conforme parecer nº. 39/2017 de 27/03/2017. 
Supressão: 8,72% (oito vírgula setenta e dois por cento), 
especificamente no seu item 1, qual seja, manutenção preventiva e 
corretiva de equipamentos odontológicos, cujo valor unitário é de 
R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) a ser aplicada à 03 
manutenções restantes, sendo que a supressão ora ajustada é 
realizada pelo valor unitário de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e 
valor global de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), assim, o preço 
unitário da manutenção corretiva passa de R$ 2.750,00 (dois mil 
setecentos e cinquenta reais), para R$ 2.510,00 (dois mil quinhentos e 
dez reais). 
Acréscimo: 0,80% (zero vírgula oitenta por cento) ao novo valor do 
contrato do item 1, consistente na inclusão de objeto de manutenção 
de 02 (duas) canetas de alta rotação extra torque, modelo MRS 400 
Silente, marca Dabi Atlante, uma vez que não estavam previstas na 
contratação original e necessitam da devida manutenção para 
continuidade de sua utilização. O valor do acréscimo referente aos 
bens descritos equivale, unitariamente, a R$ 20,00 (vinte reais) e 
globalmente a R$ 120,00 (cento e vinte reais). 
Dotação Orçamentária: 01.001.10.302.0003.2004.3.3.90.39.00.00 – 
01.001.10.302.0003.2004.3.3.90.30.00.00. 
Data da Assinatura: 04 de abril de 2017. 
Foro: Maringá – Paraná 
Maringá, 04 de abril de 2017. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 

 
 


