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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

PROTOCOLO Nº 1.317/2017 
IMPUGNANTE: BELIDOM TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017 
 
PRELIMINARMENTE 
A Requerente apresenta impugnação ao edital nº 18/2017, lançado 
por este Consórcio Público Intermunicipal, cujo objeto é a 
realização de pregão presencial para contratação de empresa para 
transporte de passageiros para fora do domicilio - TFD 
Na impugnação a Impugnante contesta os seguintes pontos: 
a-) não estar especificado o tipo de veículo a ser utilizado no 
transporte de pacientes; 
b-) não estar especificado a frequência de viagens mínimas a 
serem realizadas; 
c-) irresignação com relação aos documentos de qualificação 
técnica autorização e/ou anuência para a realização do transporte 
(item 13.1.2 do Edital 18/2017); 
d-) necessidade de ofertar local de apoio na cidade de Curitiba; 
e-) exigência de qualificação técnica CRLV e Nota Fiscal dos 
veículos de transporte coletivo com no mínimo 40 lugares cada; 
f-) necessidade de veículos reservas; 
g-) ausência de previsão de acompanhamento por profissional da 
saúde; 
h-) previsão de idade máxima de fabricação dos ônibus a serem 
utilizados; 
i-) valor constante do Edital é excessivo; 
Com o recurso não veio qualquer documento, nem documentos 
comprobatórios da legitimidade da pessoa que assinou a petição 
interposta. 
É o relatório. 
 
2-) DA FUNDAMENTAÇÃO 
A análise de requerimentos e pedidos deve atender não apenas 
uma conformação substancial, mas também requisitos de ordem 
formal, vez que quem peticiona, requer ou pede perante órgão 
públicos deve demonstrar a legitimidade que possui para poder 
requerer. 
Ao se analisar a documentação (ou a falta dela) não se encontra o 
documento que comprove a legitimidade da pessoa que assinou 
pela referida pessoa jurídica, já que não houve a juntada de seus 
atos constitutivos. Note-se que a pessoa jurídica tem existência em 
razão de uma ficção jurídica, não existindo no mundo real, 
necessitando ser representada pelo seu administrador, que tanto 
pode ser um de seus sócios como alguém estranho aos quadros 
societários, contudo, no expediente em questão não houve a 
juntada de qualquer documento que creditar ao signatário do 
recurso a existência de poderes para representar a referida pessoa 
jurídica. 
Diante desse fato deixa de reconhecer o referido recurso. 
 
3-) CONCLUSÃO 
Diante do exposto decido por não conhecer o recurso interposto 
pela empresa BELIDON TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA, 
devendo o certame seguir seu curso com as normas e diretrizes 
constante no Edital e na minuta de contrato. 

 
Maringá/PR, 03 de agosto de 2017. 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 
 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 
PROTOCOLO Nº 1.317/2017 
IMPUGNANTE: EDSON ALÍPIO SCHWINGEL 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017 
 
PRELIMINARMENTE 
O Requerente apresenta impugnação ao edital nº 18/2017, lançado 
por este Consórcio Público Intermunicipal, cujo objeto é a 
realização de pregão presencial para contratação de empresa para 
transporte de passageiros para fora do domicilio - TFD 
Na impugnação a Impugnante contesta os seguintes pontos: 
a-) ausência de previsão para realizar licitação para prestação de 
serviços por terceiros no transporte de pacientes dos municípios 
integrantes no Consórcio – ausência de previsão no Estatuto; 
b-) indicio de licitação direcionada – Viação Garcia; 
Com o recurso não veio qualquer documento, nem documentos 
comprobatórios da identificação civil, nem de ostentação da 
qualidade de cidadão, na acepção técnica do termo. 
É o relatório. 
 
2-) DA FUNDAMENTAÇÃO 
A análise de requerimentos e pedidos deve atender não apenas 
uma conformação substancial, mas também requisitos de ordem 
formal, vez que quem peticiona, requer ou pede perante órgãos 
públicos deve demonstrar a legitimidade e possuir as qualidades 
que a lei exige para tanto. 
No caso em apreço tais pressupostos formais não foram atendidos. 
Em sua impugnação o Impugnante acena que possui legitimidade 
para impugnar o Edital, pois, assim o autoriza o § 1º, do art. 41 da 
Lei 8.666/93, cuja redação é a que segue: 
 
Art. 41. [...] 
§ 1º Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de 
licitação ou irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 
 
Não obstante a lei consignar a todo cidadão a oportunidade e 
legitimidade para impugnação do edital é certo que o exercício de 
tal direito deve estar permeado pelos requisitos formais que a lei 
impõe para aquele que vai se insurgir contra o certame licitatório. 
O primeiro deles que se constata é que o Impugnante deixou de 
juntar documentos fundamentais para a sua identificação, visto que 
confeccionou o recurso, contudo, não juntou qualquer documento 
comprobatório de sua capacidade civil, ou seja, não há junto com a 
impugnação cópia do documento de identificação do requerente. 
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A ausência de referido documento impossibilita a confirmação de 
que a pessoa que peticionou é exatamente aquela que a assinou. 
Um terceiro ponto deve ser tangenciado, qual seja, o fato da lei 
legitimar o cidadão para a interposição de impugnação, devendo tal 
termo – cidadão – ser compreendido dentro de sua acepção 
jurídica, qual seja, cidadão é aquele em pleno gozo de seus direito 
civis e políticos, daí que haveria necessidade da comprovação da 
qualidade de cidadão, juntando o documento de identificação, para 
comprovação de estar no pleno gozo de seus direitos civis, bem 
como juntar comprovação de que está no plano gozo de seus 
direitos políticos, isto é, poder votar e ser votado, documentos que 
não se encontram presentes no caso em apreço. 
Diante desse fato deixa de reconhecer o referido recurso. 
 
3-) CONCLUSÃO 
Diante do exposto decido por não conhecer o recurso interposto 
EDSON ALÍPIO SCHWINGEL, devendo o certame seguir seu curso 
com as normas e diretrizes constante no Edital e na minuta de 
contrato. 
 
Maringá/PR, 03 de agosto de 2017. 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 

 
DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 
PROTOCOLO Nº 1.317/2017 
IMPUGNANTE: LUIZ GERALDO DOMINGUES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2017 
 
PRELIMINARMENTE 
O Requerente apresenta impugnação ao edital nº 18/2017, lançado 
por este Consórcio Público Intermunicipal, cujo objeto é a 
realização de pregão presencial para contratação de empresa para 
transporte de passageiros para fora do domicilio - TFD 
Na impugnação a Impugnante contesta os seguintes pontos: 
a-) ausência de previsão para realizar licitação para prestação de 
serviços por terceiros no transporte de pacientes dos municípios 
integrantes no Consórcio – ausência de previsão no Estatuto; 
b-) indicio de licitação direcionada – Viação Garcia; 
Com o recurso não veio qualquer documento, nem documentos 
comprobatórios da identificação civil, nem de ostentação da 
qualidade de cidadão, na acepção técnica do termo. 
É o relatório. 
 
2-) DA FUNDAMENTAÇÃO 
A análise de requerimentos e pedidos deve atender não apenas 
uma conformação substancial, mas também requisitos de ordem 
formal, vez que quem peticiona, requer ou pede perante órgãos 
públicos deve demonstrar a legitimidade e possuir as qualidades 
que a lei exige para tanto. 
No caso em apreço tais pressupostos formais não foram atendidos. 

Em sua impugnação o Impugnante acena que possui legitimidade 
para impugnar o Edital, pois, assim o autoriza o § 1º, do art. 41 da 
Lei 8.666/93, cuja redação é a que segue: 
 
Art. 41. [...] 
§ 1º Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de 
licitação ou irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 
protocolar até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração 
julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem 
prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 
 
Não obstante a lei consignar a todo cidadão a oportunidade e 
legitimidade para impugnação do edital é certo que o exercício de 
tal direito deve estar permeado pelos requisitos formais que a lei 
impõe para aquele que vai se insurgir contra o certame licitatório. 
O primeiro deles que se constata é que o Impugnante deixou de 
juntar documentos fundamentais para a sua identificação, visto que 
confeccionou o recurso, contudo, não juntou qualquer documento 
comprobatório de sua capacidade civil, ou seja, não há junto com a 
impugnação cópia do documento de identificação do requerente. 
A ausência de referido documento impossibilita a confirmação de 
que a pessoa que peticionou é exatamente aquela que a assinou. 
Um terceiro ponto deve ser tangenciado, qual seja, o fato da lei 
legitimar o cidadão para a interposição de impugnação, devendo tal 
termo – cidadão – ser compreendido dentro de sua acepção 
jurídica, qual seja, cidadão é aquele em pleno gozo de seus direito 
civis e políticos, daí que haveria necessidade da comprovação da 
qualidade de cidadão, juntando o documento de identificação, para 
comprovação de estar no pleno gozo de seus direitos civis, bem 
como juntar comprovação de que está no plano gozo de seus 
direitos políticos, isto é, poder votar e ser votado, documentos que 
não se encontram presentes no caso em apreço. 
Diante desse fato deixa de reconhecer o referido recurso. 
 
3-) CONCLUSÃO 
Diante do exposto decido por não conhecer o recurso interposto 
LUIZ GERALDO DOMINGUES, devendo o certame seguir seu 
curso com as normas e diretrizes constante no Edital e na minuta 
de contrato. 
 
Maringá/PR, 03 de agosto de 2017. 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 
  
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 61/2016 

 
Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense;  
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL. 
Fundamento Legal: Aplicação do art. 62, §3º, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
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Alteração: Cláusula sexta – das condições de pagamento do 
contrato original, alterando: 
a) Período base (Ciclo) para faturamento: serviços 
prestados do dia 01 ao dia 31; 
b) Vencimento da Fatura: dia 21 (vinte e um) do mês 
seguinte ao da prestação de serviço (período base); 
Dotação orçamentária: 
01.001.10.123.0001.2001.3.33.90.39.47.01 
Data da Assinatura: 01 de julho de 2017. 
Maringá, 01 de julho de 2017. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 

 
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº 61/2016 

 
Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense ; 
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL. 
Fundamento Legal: Aplicação do art. 62, §3º, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
Inclusão: do Anexo Encomendas Nacionais ao contrato original; 
Exclusão: dos Anexos Sedex e PAC do contrato original; 
Dotação orçamentária: 
01.001.10.123.0001.2001.3.33.90.39.47.01 
Data da Assinatura: 01 de julho de 2017. 
Maringá, 01 de julho de 2017. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 
  
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 61/2016 

 
Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 
Setentrião Paranaense ; 
Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL. 
Fundamento Legal: Aplicação do art. 62, §3º, inciso II da Lei 
Federal nº 8.666/93; 
Inclusão: Do Subitem 2.3. na cláusula segunda - Da Execução dos 
Serviços: 
“2.3. – A contratante será categorizada pela ECT, conforme tabela 
definida no Termo Categorização e Benefícios da Política 
Comercial dos Correios, disponível no site www.correios.com.br”. 
Dotação orçamentária: 
01.001.10.123.0001.2001.3.33.90.39.47.01 
Data da Assinatura: 01 de julho de 2017. 
Maringá, 01 de julho de 2017. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 
 

RESOLUÇÃO Nº. 057/2017 
 
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: 
 
Auxiliar em Saúde Bucal 
Classif. Nome CPF 

2º DALVA IZABEL FONTANA VIEIRA 511.983.719-00 
 
Art. 2º - A candidata deverá comparecer à sede do CONSÓRCIO 
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 
PARANAENSE – CISAMUSEP, sito à Avenida Cidade de Leiria nº 
416, Zona 01, em Maringá – PR, munida dos documentos 
pessoais, escolaridade e demais requisitos para o cargo, no horário 
das 08h00 min às 11h30 min e das 13h30 min às 16h30 min, 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, 03 de Agosto de 2017. 
 

ROBSON RAMOS 
PRESIDENTE 

 
  
 
 


