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Maringá – PR, quarta-feira, 12 de junho de 2019 Ano VII Edição nº 994 

 
DECLARAÇÃO 

 
Declaramos que a candidata Sonia Regina da Silva, CPF nº 
537.291.299-53 regularmente convocada para comparecer ao 
CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 
processo de contratação ao cargo de Auxiliar em Saúde Bucal, conforme 
Resolução nº 056/2019 publicada em 07 de junho de 2019, não 
compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de apresentar os 
documentos necessários para contratação, caracterizando a sua 
desistência à vaga. 
Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 
Maringá, 12 de junho de 2019. 

 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

Art. 2º - Os candidatos deverão comparecer à sede do CONSÓRCIO 

PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE – CISAMUSEP, sito à Rua Adolpho Contessotto, 620, 
Zona 28, em Maringá – PR, munidos 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, 12 de junho de 2019. 

 

ROBSON RAMOS 
PRESIDENTE 

 

 

 
 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que a candidata Taynara Thais Costa , CPF nº 088.068.219- 
11 regularmente convocada para comparecer ao CISAMUSEP para 
apresentar documentos a fim de submeter-se ao processo de contratação 
ao cargo de Assistente Administrativo, conforme Resolução nº 056/2019 
publicada em 07 de junho de 2019, não compareceu ao referido chamado 
dentro do prazo a fim de apresentar os documentos necessários para 
contratação, caracterizando a sua desistência à vaga. 
Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 
Maringá, 12 de junho de 2019. 

 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que a candidata Michele Bezerra Guedes Carvalho, CPF nº 
403.422.198-47 regularmente convocada para comparecer ao 
CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 
processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, conforme 
Resolução nº 056/2019 publicada em 07 de junho de 2019, não 
compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de apresentar os 
documentos necessários para contratação, caracterizando a sua 
desistência à vaga. 

Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 
Maringá, 12 de junho de 2019. 

 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 
  

 

RESOLUÇÃO Nº 057/2019 
 

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 - Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados 

na Seleção Competitiva Pública aberta pelo Edital nº 001/2016, 
obedecidas às respectivas ordens de classificação, para submeterem-se 
ao processo de contratação: 

 

Assistente Administrativo  

Classif. Nome CPF 

46º AUREA SAYURI YOKOYAMA 022.285.849-40 

47º AMAURI CESAR FERREIRA DA SILVA 056.065.279-87 

48º VANESSA MATEUS YAMAJI 006.967.689-50 

49º YURI KATEIVAS DOS SANTOS 079.775.109-28 

 

Auxiliar em Saúde Bucal  

Classif. Nome CPF 

10º VANESSA CRISTINA DA SILVA 333.183.088-70 

11º JAQUELINE AGUILERI DIAS 072.059.279-86 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que a candidata Nadia Françoise Sayuri Sato, CPF nº 
222.315.238-41 regularmente convocada para comparecer ao 
CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 
processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, conforme 
Resolução nº 056/2019 publicada em 07 de junho de 2019, não 
compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de apresentar os 
documentos necessários para contratação, caracterizando a sua 
desistência à vaga. 
Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 
Maringá, 12 de junho de 2019. 

 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que a candidata Flavia Romero Guerra, CPF nº 
088.039.209-60 regularmente convocada para comparecer ao 
CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 
processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, conforme 
Resolução nº 056/2019 publicada em 07 de junho de 2019, não 
compareceu ao referido chamado dentro do prazo a fim de apresentar os 
documentos necessários para contratação, caracterizando a sua 
desistência à vaga. 

ATOS DO CONSELHO DIRETOR 

http://www.cisamusep.org.br/
mailto:diariooficial@cisamusep.org.br
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Maringá – PR, quarta-feira, 12 de junho de 2019 Ano VII Edição nº 994 

 
Por ser expressão de verdade, afirmo a presente Declaração. 
Maringá, 12 de junho de 2019. 

 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 

ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019 

CISAMUSEP, Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, Maringá/PR, 
entrada pela recepção administrativa. 
ABERTURA: Às 09h (nove horas) do dia 28 (vinte e oito) do mês de junho 
do ano de 2019 (dois mil e dezenove). 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 5.999,39 (cinco mil novecentos e noventa e nove 

reais e trinta e nove 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 

Em conformidade com a Ata datada no dia 06 (seis) do mês de junho de                                                                                                                                    
2019 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 13/2019-CON, adjudico o processo 
licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 16/2019, afim de realizar a 
contratação de empresa para o fornecimento de Gêneros Alimentícios 
(pão francês) para os funcionários do CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 
123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
a favor da empresa REGINALDO JOSÉ  DE  LIMA,  no  valor  total  de  
R$ 8.676,00 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais), encaminhe-se o 
processo ao Sr. Secretário Executivo. 
Maringá (PR), em 11 de junho de 2019. 

 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 
 

H O M O L O G A Ç Ã O 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2019 

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 16/2019, afim de realizar a 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2019 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto a contratação 
de empresa especializada para manutenção em geral de veículo leve e de 
seus acessórios para o veículo Classic ATO-4221 pertencente ao 
CISAMUSEP, 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, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 
123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
ENCERRAMENTO: Até às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 
27 (vinte e sete) do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove) 
no CISAMUSEP, Rua Adolpho Contessotto, nº 620, Zona 28, Maringá/PR, 
entrada pela recepção administrativa. 
ABERTURA: Às 09h (nove horas) do dia 27 (vinte e sete) do mês de 

junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove). 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. 
PREÇO MÁXIMO: R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais). 

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 

contratação  de  empresa  para  o  fornecimento  de Gêneros Alimentícios                                                                                                                                     
(pão francês) para os funcionários do CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar nº 
123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar nº 147/2014, 
pelo valor total de R$ 8.676,00 (oito mil seiscentos e setenta e seis reais). 
Maringá (PR), em 11 de junho de 2019. 

 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2019 
OBJETO: O presente Pregão Presencial tem como objeto a seleção das 
melhores propostas para a contratação de empresa para o fornecimento 
de Gêneros Alimentícios para os servidores e funcionários do 
CISAMUSEP, destinado exclusivamente à participação de Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, conforme art. 48 e incisos da Lei 
Complementar nº 123/2006 com redação determinada pela Lei 
Complementar nº 147/2014. 
ENCERRAMENTO: Até às 08h30min (oito horas e trinta minutos) do dia 

28 (vinte e oito) do mês de junho do ano de 2019 (dois mil e dezenove) no 
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