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ADJUDIÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014 
Em conformidade com a Ata datada em 08 de outubro de 2015 
e Parecer Jurídico Conclusivo nº 27/2014-AJ, bem como 
sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança nº 
0001431-41.2015.8.16.0190 da 1ª Vara da Fazenda Pública de 
Maringá/PR adjudico o processo licitatório na modalidade de 
Pregão Presencial nº 27/2014, a fim de realizar a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de 
limpeza geral (área administrativa, centro cirúrgico e clínica 
odontológica), conservação predial e copeiragem, com 
fornecimento de mão-de-obra, uniformes, EPI e demais 
equipamentos necessários à perfeita execução do serviço, 
visando à obtenção de adequadas condições de salubridade, 
higiene nas dependências do CISAMUSEP - Maringá/PR, a 
favor da empresa ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA com o valor de R$ 305.185,20 (trezentos e cinco mil e 
cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos), encaminhe-se o 
processo a Sr.ª Secretária Executiva. 
Maringá (PR), em 15 de outubro de 2015. 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 

 
HOMOLOGAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2014 
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 e bem 
como sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança 
nº 0001431-41.2015.8.16.0190 da 1ª Vara da Fazenda Pública 
de Maringá/PR, homologa o processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 27/2014, a fim de realizar a contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de 
limpeza geral (área administrativa, centro cirúrgico e clínica 
odontológica), conservação predial e copeiragem, com 
fornecimento de mão-de-obra, uniformes, EPI e demais 
equipamentos necessários à perfeita execução do serviço, 
visando a obtenção de adequadas condições de salubridade, 
higiene nas dependências do CISAMUSEP - Maringá/PR, pelo 
valor total de R$ 305.185,20 (trezentos e cinco mil, cento e 
oitenta e cinco reais e vinte centavos). 
Maringá (PR), em 15 de outubro de 2015. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 
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