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EXTRATO DO RATEIO nº 01.28.30/2016 
 
Contrato de Rateio nº 01.28.30/2016  
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense inscrita no CNPJ sob nº 
76.279.959/0001-70 e o Município de São Jorge do Ivaí 
inscrito no CNPJ sob nº 76.282.649/0001-04. 
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 2016. 
Dotação Orçamentária:  
31.71.70.00 
33.71.70.00 
Período: 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. 
Valor: R$ 241.351,92 (duzentos e quarenta e um mil trezentos 
e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos). 
Data da Assinatura: 04 de dezembro de 2015. 
Maringá, 19 de fevereiro de 2016. 
 
 

CARLOS ROBERTO PUPIN 
PRESIDENTE 

 

 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2016 
 
Consulta de Preço nº 21/2016  
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense inscrita no CNPJ sob nº 
04.956.153/0001-68 e a empresa INSTITUTO AOCP inscrita no 
CNPJ sob nº 12.667.012/0001-53. 
Objeto: Prestação de serviços técnicos de planejamento, 
organização e execução de SELEÇÃO COMPETITIVA 
PÚBLICA para o preenchimento de vagas no quadro pessoal 
do CISAMUSEP. 
Dotação Orçamentária: nº 
01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.48.00. 
Período: 180 (cento e oito) dias. 
Valor: R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais). 
Data da Assinatura: 19 de fevereiro de 2016. 
Foro: Maringá – Paraná. 
Maringá, em 19 de fevereiro de 2016. 

 
CARLOS ROBERTO PUPIN 

PRESIDENTE 
 

 

 

ADJUDICAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 
Em conformidade com a Ata datada 17 (dezessete) dias do 
mês de fevereiro de 2016 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 
01/2016-AJ, adjudico o processo licitatório na modalidade de 
Pregão Presencial nº 01/2016, a fim de realizar contratação de 
empresa especializada para administração, gerenciamento e 
fornecimento de auxílio alimentação e refeição, através de 
cartão magnético eletrônico alimentação e/ou cartão magnético 
eletrônico refeição para os funcionários do CISAMUSEP, no 
valor total de R$ 321.850,00 (trezentos e vinte e um mil e 
oitocentos e cinquenta reais) com a cobrança de taxa de 
administração no percentual de 0% (zero por cento), 
encaminhe-se o processo a Sr.ª. Secretária Executiva. 
Maringá (PR), em 23 de fevereiro de 2016. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 

 
 

HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016 
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 01/2016, a fim de realizar a contratação de 
empresa especializada para administração, gerenciamento e 
fornecimento de auxílio alimentação e refeição, através de 
cartão magnético eletrônico alimentação e/ou cartão magnético 
eletrônico refeição para os funcionários do CISAMUSEP,  no 
valor total de R$ 321.850,00 (trezentos e vinte e um mil e 
oitocentos e cinquenta reais) com a cobrança de taxa de 
administração no percentual de 0% (zero por cento). 
Maringá (PR), em 24 de fevereiro de 2016. 

 
ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 

SECRETÁRIA EXECUTIVA 
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