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EXTRATO DO CONTRATO Nº 41/2013 
 
Pregão Presencial nº 19/2013 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrita no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68 e a 
empresa COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LUNDA LTDA inscrita 
no CNPJ sob nº 77.265.346/0001-46. 
Objeto: O presente Contrato tem por objeto a contratação de 
pessoa jurídica para o fornecimento de combustível troca de óleo, 
filtros e lavagem (interna e externa) com cera líquida para os 
veículos (GOL – ANO 1988 e CLASSIC – ANO 2010) do 
CISAMUSEP. 
Dotação Orçamentária: nº 
01.001.10.123.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 - Fonte 1069 e nº 
01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 - Fonte: 1069. 
Período: 12 (doze) meses. 
Valor: R$ 6.059,46 (seis mil cinquenta e nove reais e quarenta e 
seis centavos). 
Data da Assinatura: 06 de setembro de 2013. 
Foro: Maringá – Paraná 

Maringá, em 06 de setembro de 2013. 
 
 

ISMAEL IBRAIM FOUANI 
PRESIDENTE 

 

 
Republicação da Resolução nº 070/2013, publicada em 

30/08/2013. 
RESOLUÇÃO Nº 070/2013 

 
Súmula:- Institui O Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP, como 
órgão oficial para a publicação legal e divulgação de seus atos, e dá 
outras providências.  
O Presidente do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE – CISAMUSEP no 
exercício de suas atribuições estatutárias, e atendendo decisão do 
E. Tribunal de Contas do Paraná - TCE, representada pelos 
Acórdãos n° 302/09 e 736/09 – Pleno, pela legalidade da instituição 
do Diário Oficial Eletrônico em atendimento aos dispositivos 
previstos na Lei Complementar Estadual nº 137/2011,  
RESOLVE:-  
Art. 1º - Instituir o Diário Oficial Eletrônico do Consórcio Público 
Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, 
como órgão oficial para a publicação legal e divulgação de seus 
atos, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 137/2011, que 
será veiculado no endereço eletrônico correspondente ao sítio 
www.cisamusep.org.br, na rede mundial de computadores - Internet.  
Art. 2º - As publicações serão assinadas digitalmente, atendendo 
aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e 
interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – 
ICP - Brasil.  

§ 1º - O conteúdo das publicações do Diário Oficial Eletrônico do 
CISAMUSEP de que trata esta Resolução será assinado, 
digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade 
certificadora credenciada.  
 
§ 2º - Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil 
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial 
Eletrônico de que trata esta Resolução.  
Art. 3º - Os atos oficiais internos surtirão seus efeitos a partir da 
divulgação no Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP, sendo que 
os atos oficiais de efeito externo entrarão em vigor na data de sua 
publicação no D.O.E, ratificada a publicidade do resumo do ato no 
Diário Oficial do CISAMUSEP em até 20 (vinte) dias a contar da 
data da sua assinatura.  
Parágrafo único - Depois de publicados os referidos atos 
permanecerão à disposição no respectivo endereço eletrônico pelo 
período em que produzirem efeitos.  
Art. 4º - Os atos oficiais do CISAMUSEP, sem prejuízo da 
impressão em jornal, reconhecido como órgão oficial do Consórcio 
pela Resolução nº 027, de 15/03/2013, serão disponibilizados a 
partir do dia 02 (segunda-feira) de setembro de 2013, como meio 
oficial de publicação e divulgação.  
Art. 5º - O Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP será produzido 
através do Serviço Eletrônico de Publicidade Oficial da Secretaria 
Executiva, com as seguintes características:  
I - circulação diária, conforme a necessidade de publicação oficial;  
II - numeração sequencial e ininterrupta;  
III - seções específicas para os Atos Oficiais da Presidência, 
Secretaria Executiva, Administração Geral, de Interesse dos 
Municípios associados e demais publicidades legais de caráter 
informativo/educativo.  
IV - forma impressa e eletrônica.  
Art. 6º - O Diário Oficial Eletrônico será publicado em peça única, 
com numeração sequencial e ininterrupta de sua edição, contendo a 
seguinte ordem de matérias:  
I - Atos da Presidência;  
II - Secretaria Executiva e Administração Geral;  
III – de interesse dos Municípios associados,  
IV - e publicidade de caráter informativo/educativo.  
Parágrafo único - A publicidade dos atos, programas, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridade ou servidores.  
Art. 7º - Na primeira página de cada edição, o Diário Oficial 
Eletrônico do CISAMUSEP conterá:  
I – a logomarca do CISAMUSEP;  
II - o título "DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CISAMUSEP";  
III - o número da edição, citação da Resolução de criação e 
regulamentação;  
IV - a data, o nome e identificação do responsável designado pelo 
Serviço Eletrônico de Publicidade Oficial da Secretaria Executiva do 
CISAMUSEP.  
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Parágrafo único - A edição do Diário Oficial Eletrônico do 
CISAMUSEP de sexta-feira abrangerá o sábado e o domingo, sendo 
que idêntico procedimento será adotado para os atos editados para 
os dias de feriado.  
Art. 8º - O Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP estará 
disponível a partir da inserção na página do CISAMUSEP na 
internet, www.cisamusep.org.br, com sistema de certificação digital, 
observada a sequência histórica.  
Parágrafo único - Os arquivos em meio digital do Diário Oficial 
Eletrônico serão mantidos pelo Serviço Eletrônico de Publicidade 
Oficial, da Secretaria Executiva, e na forma impressa pela Diretoria 
Administrativa.  
Art. 9º – Os atos oficiais serão publicados na edição do dia de 
veiculação do Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP se os 
expedientes forem recebidos, via e-mail, até o horário das 16h 
(dezesseis horas), pelo Serviço Eletrônico de Publicidade Oficial.  
§ 1º - Os Municípios associados do CISAMUSEP podem utilizar 
gratuitamente o Diário Oficial Eletrônico para publicação de seus 
atos, desde que atendidos os requisitos deste artigo.  
§ 2º - Tratando-se de publicação em que haja prazo a ser cumprido, 
o início será contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data 
do respectivo Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP.  
Art. 10 - A inserção de dados, divulgação e manutenção do Diário 
Oficial Eletrônico no sítio do CISAMUSEP serão executadas 
diretamente pelo Consórcio ou por delegação a terceiros, 
obedecidas às disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 - 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos.  
Art. 11 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Maringá (PR), 30 de agosto de 2013.  

 
Ismael Ibraim Fouani 

PRESIDENTE 
 

 
 


