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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

ADJUDICAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 
Em conformidade com a Ata datada em 16 (dezesseis) de outubro 
de 2017 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 191/2017-AJ, adjudico o 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 29/2017, a 
fim de realizar a contratação de empresas para aquisição de 
Equipamentos de Informática necessários para o funcionamento da 
nova sede do Centro de Especialidades do Paraná – 
CEP/CISAMUSEP, a favor das empresas TECTONER – 
RECARGA DE TONER LTDA – EPP no valor total de R$ 8.700,00 
(oito mil e setecentos reais), SYMA COMPUTADORES LTDA no 
valor total de R$ 381.931,00 (trezentos e oitenta e um mil, 
novecentos e trinta e um reais), TANGO LTDA - ME no valor total 
de R$ 5.073,65 (cinco mil e setenta e três reais e sessenta e cinco 
centavos), FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA – ME com 
valor total de R$ 11.936,90 (onze mil novecentos e trinta e seis 
reais e noventa centavos) e M. I. – EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS LTDA – EPP com o valor total de R$ 407.035,00 
(quatrocentos e sete mil e trinta e cinco reais), encaminhe-se o 
processo a Srª. Secretária Executiva. 
Maringá (PR), em 20 de outubro de 2017. 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 
H O M O L O G A Ç Ã O 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2017 
Srª. Zuleide Bezerra Dalla Costa – Secretária Executiva do 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense - CISAMUSEP, torna público para conhecimento de 
todos os interessados que em conformidade com o parecer da 
Pregoeira e da Equipe de Apoio, na Ata de Abertura, homologa o 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 29/2017, a 
fim de realizar a contratação de empresas para aquisição de 
Equipamentos de Informática necessários para o funcionamento da 
nova sede do Centro de Especialidades do Paraná – 
CEP/CISAMUSEP, pelo valor total de R$ 814.676,55 (oitocentos e 
quatorze mil seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco 
centavos). 
Maringá (PR), em 20 de outubro de 2017. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 
 

EXTRATO DO RATEIO nº 03.03.30/2017 
 
Contrato de Rateio nº 03.03.30/2017 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrita no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68 e o 
Município de Atalaia inscrito no CNPJ sob nº 95.642.286/0001-15. 

Objeto: O objeto do presente contrato de rateio é a definição dos 
critérios de participação do respectivo Município como consorciado 
junto ao CISAMUSEP, regulamentar a contribuição financeira e 
assegurar o custeio de todas as atividades a serem desenvolvidas 
pelo Consórcio no exercício de 2017. 
Dotação Orçamentária:  
33.71.70.00 
Período: 11 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
Data da Assinatura: 11 de outubro de 2017. 
Foro: Maringá – Paraná. 
 

ROBSON RAMOS 
PRESIDENTE 

 
 

EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 38/2014 
 
Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense – CISAMUSEP;  
Contratada: Prestseg Vigilância LTDA – ME; 
Objeto: Contrato de prestação de serviços de segurança e 
vigilância patrimonial realizado por pessoal treinado e credenciado, 
através de vigilância armada, com fornecimento de mão-de-obra, 
uniformes, EPIS e demais equipamentos necessários à perfeita 
execução do serviço, nas dependências do CISAMUSEP. 
Fundamento Legal: Art. 55 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 2º 
da Lei 10.192/2001, conforme parecer nº. 188/2017, de 19/10/2017. 
Acréscimo: aproximadamente 24,94% (vinte e quatro vírgula 
noventa e quatro por cento) equivalente ao acréscimo de 01 (um) 
vigilante ao quadro de funcionários terceirizados, este cumprirá 
jornada de 8 horas diárias totalizando 44 horas semanais, devendo 
atuar na sede atual e deverá iniciar a prestação do serviço a partir 
do dia 23/10/2017 (segunda-feira).  
Valor: Acréscimo mensal à folha de pagamento no montante de 
R$ 6.505,64 (seis mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e quatro 
centavos) totalizando R$ 14.900,02 (quatorze mil novecentos reais 
e dois centavos) suficientes para suprir o pagamento até o término 
do contrato. 
Dotação Orçamentária: 
01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.37.03.02. 
Data da Assinatura: 20 de outubro de 2017. 
Foro: Maringá – Paraná 
Maringá, 20 de outubro de 2017. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 
 
 


