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ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 

 
Em conformidade com a Ata datada no dia 19 (dezenove) do mês de 
julho de 2019 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 19/2019-CON, adjudico 
o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 19/2019, a 
fim de realizar a contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de limpeza geral (área administrativa, consultórios médicos 
e odontológicos, centro cirúrgico, salas de exames, área externa, 
banheiros, entre outros), asseio, conservação predial e copeiragem, 
com fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos de 
proteção individual - EPI - e demais equipamentos necessários à 
perfeita execução do serviço, visando a obtenção de adequadas 
condições de salubridade e higiene nas dependências do CISAMUSEP 
- Maringá/PR, a favor da empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA, no valor total de R$ 592.090,32 (quinhentos e 
noventa e dois mil e noventa reais e trinta e dois centavos), encaminhe-
se o processo ao Sr. Secretário Executivo. 
Maringá (PR), em 31 de julho de 2019. 
 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 
 

Sr. Janilson Marcos Donasan – Secretário Executivo 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 e Julgamento das Propostas, 
homologa o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
19/2019, a fim de realizar a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de limpeza geral (área administrativa, 
consultórios médicos e odontológicos, centro cirúrgico, salas de 
exames, área externa, banheiros, entre outros), asseio, conservação 
predial e copeiragem, com fornecimento de mão de obra, uniformes, 
equipamentos de proteção individual - EPI - e demais equipamentos 
necessários à perfeita execução do serviço, visando a obtenção de 
adequadas condições de salubridade e higiene nas dependências do 
CISAMUSEP - Maringá/PR, pelo valor total de R$ 592.090,32 
(quinhentos e noventa e dois mil e noventa reais e trinta e dois 
centavos). 
Maringá (PR), em 31 de julho de 2019.  

 
 

SR. JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

RESOLUÇÃO Nº 082/2019 
 

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, no uso de suas atribuições 
legais, considerando as condições e regramentos estabelecidos pela 
Seleção Competitiva Pública, aberta pelo Edital nº. 001/2016,  
RESOLVE: 
Art. 1º - Fica convocada a candidata abaixo relacionada, aprovada na 
Seleção Competitiva Pública aberta pelo Edital nº 001/2016, obedecidas 
às respectivas ordens de classificação, para submeter-se ao processo 
de contratação: 

Assistente Administrativo 

Classif. Nome CPF 

69º VIVIANE CUBA MASSAROTTO 084.270.509-09 

Art. 2º - A candidata deverá comparecer à sede do CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE – CISAMUSEP, sito à Rua Adolpho Contessotto, 620, 
Zona 28, em Maringá – PR, munida dos documentos pessoais, 
escolaridade e demais requisitos para o cargo, no horário das 08h às 
11h30min e das 13h30min às 16h30min, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, sob pena de o não comparecimento caracterizar desistência da 
vaga ao cargo público. 
Art.3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.  
Art. 4º - Publique-se. 
Maringá, 01 de agosto de 2019. 
 

 
ROBSON RAMOS 

PRESIDENTE 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2019 

 
Pregão Presencial nº 24/2019  
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrito no CNPJ sob o nº 04.956.153/0001-68 e a empresa 
OXIVALE GASES OXIGENIO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 
19.083.326/0001-58. 
Objeto: Recarga de gases medicinais em cilindros cedidos em regime 
de comodato, bem como em cilindro do CISAMUSEP. 
Dotação Orçamentária: nº 01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 – 
Material de Consumo. 
Período: 12 (doze) meses. 
Valor: R$ 4.816,00 (quatro mil, oitocentos e dezesseis reais). 
Data da Assinatura: 29 de julho de 2019. 
Foro: Maringá – Paraná. 
Maringá, em 29 de julho de 2019. 
 
 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2019 
 
Pregão Presencial nº 20/2019 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrito no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68 e a empresa 
MARINGÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
EIRELI  inscrita no CNPJ sob nº 15.021.308/0001-90. 
Objeto: Prestação de serviço de manutenção em geral de veículo leve 
e de seus acessórios para o veículo Classic ATO-4221, e outros 
serviços de natureza correlata, com o fornecimento e aplicação de 
materiais, peças e acessórios novos e originais e/ou de 1ª linha, 
paralelos ou genuínos, aditivos e óleos diversos, necessários à 
realização da manutenção preventiva e corretiva. 
Dotação Orçamentária: n° 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.30.00.00 – 
Material de Consumo e nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Período: 12 (doze) meses. 
Valor: R$ 9.200 (nove mil e duzentos reais), sendo: R$ 3.450,00 (três 
mil, quatrocentos e cinquenta reais) referentes à prestação de serviços 
de manutenção e até o limite de R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e 
cinquenta reais) referentes à reposição de peças, caso necessário, 
através de ressarcimento. 
Data da Assinatura: 23 de julho de 2019. 
Foro: Maringá – Paraná. 
Maringá, em 23 de julho de 2019. 

 
 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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