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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 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 – CEP: 87.053-285 – Fone: (44) 3123-8300 
Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br 

De acordo com a Resolução nº 070/2013 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto a 
seleção das melhores propostas para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de segurança e vigilância 
patrimonial realizado por pessoal treinado e credenciado, através 
de vigilância armada e desarmada, com fornecimento de mão de 
obra, uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI e 
demais equipamentos necessários à perfeita execução do serviço e 
serviço de monitoramento eletrônico 24 (vinte e quatro) horas de 
alarme e câmeras, com o fornecimento dos equipamentos da 
central de alarme em regime de comodato com sistema de 
comunicação GPRS (General Packet Radio Service) e manutenção 
das câmeras e sensores de alarme nas dependências do 
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense – CISAMUSEP – Maringá/PR. 
ENCERRAMENTO: Até às 08h30min (oito horas e trinta minutos) 
do dia 01 (um) do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e 
dezoito) no CISAMUSEP, Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 
28, Maringá/PR, entrada pela recepção administrativa. 
ABERTURA: Às 09h (nove horas) do dia 01 (um) do mês de 
novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito). 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 451.811,36 (quatrocentos e cinquenta e um 
mil oitocentos e onze reais e trinta e seis centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Maringá/PR – 
Fone: (44) 3123-8300 – Gerência de Compras e Licitações ou pelo 
site www.cisamusep.org.br 
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