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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 19/2019 

Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense – CISAMUSEP.  

Contratada: Telefônica Brasil S.A. 

Objeto: Prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, no 

sistema pós-pago, abrangendo as ligações locais (VC1), ligações 

interurbanas dentro do Estado (VC2), ligações interurbanas fora do 

Estado (VC3), com roaming nacional, comunicação de dados via rede 

móvel digital por meio de pacote de dados para acesso à internet 4G, 

com fornecimento de 13 (treze) linhas, das quais 10 (dez) serão 

utilizadas em aparelhos celulares fornecidos em regime de comodato e 

03 (três) serão utilizadas na central telefônica para atender as 

necessidades de telecomunicação do Consórcio Público Intermunicipal 

de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP. 

Fundamento Legal: Artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666/93, conforme 

parecer nº. 011/2021 de 19/05/2021. 

Prorrogação: 12 (doze) meses, período compreendido entre 11 de 

junho de 2021 a 10 de junho de 2022. 

Reajuste: Será corrigido com base no índice IPCA (IBGE) apurado no 

período de junho/2020 a maio/2021 no percentual de 8,06% (oito 

inteiros e seis centésimos por cento). 

Valor: O valor total estimado passará de R$ 18.202,44 (dezoito mil, 

duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 19.669,56 

(dezenove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis 

centavos), como há um saldo no Contrato de R$ 6.857,23 (seis mil, 

oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), será 

empenhado um valor de R$ 12.812,33 (doze mil, oitocentos e doze 

reais e trinta e três centavos) para compor o valor da proposta a ser 

pago conforme necessidade. 

Dotação Orçamentária: 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.58.00 – 

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica - Serviços de 

telecomunicações. 

Data da Assinatura: 11 de junho de 2021. 

Foro: Maringá – Paraná 

Maringá, 11 de junho de 2021. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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