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O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site 

www.cisamusep.org.br 

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP 
Funcionário Responsável: Nívea Cristina de Paiva Sarri – Matrícula nº 61 – Resolução nº 015/2017 CISAMUSEP 
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

AVISO DE REVOGAÇÃO 
 
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
SETENTRIÃO PARANAENSE, através da sua Gerente de 
Compras e Licitação, NOTIFICA o impugnante do certame, bem 
como, todos os participantes do EDITAL DE PREGÃO Nº 21/2017 
– CISAMUSEP, visando a contratação de empresas para aquisição 
de Equipamentos de Informática necessários para o funcionamento 
da nova sede do Centro de Especialidades do Paraná – 
CEP/CISAMUSEP, em atendimento da solicitação da Gerência de 
Informática, que: 
I – a impugnação Administrativa formulada pela empresa SYMA 
PRINT LTDA – EPP (Protocolo nº 1421), foi acatada; 
II – dessa forma o Pregão nº 21/2017 será REVOGADO em sua 
totalidade para readequação do Edital. 
Maringá, 24 de agosto de 2017. 

 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
GERENTE DE COMPRAS E LICITAÇÃO 

 
 

EXTRATO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 
DA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE DO 

EXERCÍCIO DE 2017 
 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP 

Extrato do credenciamento de pessoa jurídica referente aos 
Contratos de Prestação de Serviços Complementares 
Especializados de Saúde do Exercício de 2017 nºs 084/2017, 
101/2017 e 102/2017.   
Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas da Área da Saúde 
para Prestação de Serviços Complementares Especializados de 
Saúde do exercício de 2017. 
Fundamento Legal: Processo de Inexigibilidade no 001/2016 – 
CISAMUSEP 
Portaria no 358/GM/2006 do Ministério da Saúde 
Resolução nº 068/2016 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações  
Lei nº 8.080/90 e 8142/90 com base no entendimento dos artigos 
25, II; 26 II; 27; 32; § 2º e 34, § 1º, da Lei 8.666/93 
Lei Estadual do Paraná nº 15.608/2007 
Portarias nº 358/2006 e 750/2006 do Ministério da Saúde e 
Resolução Normativa – RN nº 71/2004-ANSS 
Decreto nº 4.507/2009, que aprovou o Regulamento do 
Credenciamento no âmbito estadual 
Resolução nº 1613/2001 – CFM 
Parecer Jurídico no 42/2016 – INEX. AJ, de 17/10/2016 – 
Assessoria Jurídica do CISAMUSEP. 
Preço: De acordo com a Tabela de Procedimentos CISAMUSEP – 
2017 
Dotações Orçamentárias: 
 01.001.10.302.0003.2.003.3.3.90.39.50.99  
01.001.10.302.0003.2.004.3.3.90.39.50.99 

01.001.10.302.0003.2.006.3.3.90.39.50.99 
Foro: Maringá – Paraná. 

Contratos 
Especialidade Credenciado 

Número 
Data de 
Emissão Duração 

084/2017 14/06/17 31/12/17 Psiquiatria 
BENFICA SAÚDE - 

CLÍNICA MÉDICA LTDA 

101/2017 11/08/17 31/12/17 
Ortopedia e 

Traumatologia 

OGASSAWARA 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 

S/S 

102/2017 17/08/17 31/12/17 
Patologia 

Clínica/Medicina 
Laboratorial 

A. P. ANAIA DA SILVA & 
CIA LTDA - ME 

Maringá, 24 de Agosto de 2017. 
 

ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 
 SECRETÁRIA EXECUTIVA 

 
 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 
PROTOCOLO Nº 1.421/2017 
REQUERENTE: SYMA PRINT LTDA - EPP 
1-) PRELIMINARMENTE 
A Requerente apresenta impugnação ao edital de Pregão 
Presencial nº 21/2017, lançado por este Consórcio Público 
Intermunicipal, cujo objeto é a realização de pregão presencial para 
contratação de empresa especializada para aquisição de 
equipamentos de informática. 
Na impugnação a Requerente contesta os seguintes pontos: 
a-) com referência aos lotes 01 e 02, item 03 – impressora laser 
monocromática: o descritivo do edital direciona única e 
exclusivamente para a marca e modelo HP M402DNE, 
caracterizando, portanto, direcionamento da concorrência para 
produto e marca específicos, prejudicando, desta forma, a ampla 
concorrência. Em razão dos motivos apresentados, a Requerente 
requer o cancelamento do Edital, para adequação do descritivo. 
É o relatório. 
2-) DA FUNDAMENTAÇÃO 
A licitação se consubstancia numa sucessão de atos cujo objeto 
final é a contratação pela Administração seja de uma obra, seja de 
um serviço, seja da aquisição de um produto. A natureza desse 
procedimento, em junção com as pessoas envolvidas, 
principalmente por ter de um lado a Administração Pública ou 
pessoa jurídica que atuam em parceria com ela, com envolvimento 
de recursos públicos não se coaduna com procedimentos 
informais, sendo que o processo de licitação é ato da 
Administração que deve se pautar pelos ditames legais, que no 
caso, em especial pelas disposições da Lei nº 10.520/2002 e da Lei 
8.666/93. 
Os diplomas legais apontados trazem requisitos obrigatórios que 
devem conter no edital, especialmente aqueles constantes do art. 
40 da Lei 8.666/93 e art. 4º da Lei 10.520/2002, sendo certo que 
além desses requisitos obrigatórios, outros que possam melhor 
esclarecer o procedimento, dependendo do objeto contratado 
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podem ser inseridos pela Entidade que promove o ato para fins de 
melhor conduzir o certame. 
Uma das obrigações da Administração, consubstanciada no 
princípio de que o procedimento licitatório deve promover a maior 
amplitude possível de concorrência, é de não realizar licitação com 
direcionamento claro para certas marcas, devendo propiciar uma 
descrição genérica que possibilite que os mais diferentes produtos, 
da mesma espécie possa ter espaço na disputa. 
No sentido de preservação do princípio da ampla concorrência é 
que a impugnação da Requerente foi manuseada. 
Em ato contínuo foi solicitada a manifestação do setor técnico 
sobre a impugnação e este (a Gerência de Informática) posicionou-
se no sentido de reconhecer que as insurgências manifestadas 
possuem procedência, apontando que, realmente, o descritivo 
contido no Edital e no seu Termo de Referência, não contempla 
outras marcas e que de fato há a necessidade da readequação do 
Edital. 
Diante dessa constatação, não há outro caminho, para se 
preservar a legalidade e a observância dos princípios que regem o 
procedimento licitatório senão o cancelamento do Edital em 
referência, bem como da sessão designada para o dia 25/08/2017, 
para que o setor responsável corrija as imperfeições contidas no 
Edital, merecendo, pois, procedência a impugnação ora analisada. 
3-) CONCLUSÃO 
Diante do exposto decido por conhecer da impugnação, por ter sido 
apresentado dentro do prazo previsto para impugnação do Edital, e 
no seu mérito, decido pelo deferimento da impugnação realizada, 
para fins de cancelar o certame até que as imperfeições que eivam 
de ilegalidade o procedimento sejam corrigidas. 
Maringá/PR, 24 de agosto de 2017. 
 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

 
 

ADJUDICAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 
Em conformidade com a Ata datada em 11 (onze) de agosto de 
2017 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 130/2017-AJ, adjudico o 
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 20/2017, a 
fim de realizar a contratação de empresas para aquisição de 
eletroeletrônico e eletrodomésticos, tais como, aparelho telefônico, 
geladeira, secador elétrico para as mãos, televisor, home theater e 
outros, necessários para o funcionamento da nova sede do Centro 
de Especialidades do Paraná – CEP/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 das empresas M. M. MOREIRA E MOREIRA 
LTDA - ME no valor total de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos 
reais), A. PAZINATO MARINGÁ - ME no valor total de 
R$ 10.320,50 (dez mil trezentos e vinte reais e cinquenta 
centavos), M. L. TEIXEIRA INFORMÁTICA - ME no valor total de 
R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais), SEARA & VELTRINI LTDA - ME 
no valor total de R$ 23.280,00 (vinte e três mil duzentos e oitenta 

reais), CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME no valor total de 
R$ 1.516,95 (um mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e 
cinco centavos) e FARIAS E KOSHIBA COMERCIAL LTDA - ME 
no valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) 
encaminhe-se o processo a Srª. Secretária Executiva. 
Maringá (PR), em 23 de agosto de 2017. 

 
RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 
 

 
HOMOLOGAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 
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 Julgamento 
das Propostas, homologa o processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 20/2017, a fim de realizar a contratação de 
empresas para aquisição de eletroeletrônico e eletrodomésticos, 
tais como, aparelho telefônico, geladeira, secador elétrico para as 
mãos, televisor, home theater e outros, necessários para o 
funcionamento da nova sede do Centro de Especialidades do 
Paraná – CEP/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$ 62.037,45 (sessenta e dois mil e trinta e sete reais 
e quarenta e cinco centavos). 
Maringá (PR), em 23 de agosto de 2017. 

 
SRª. ZULEIDE BEZERRA DALLA COSTA 

SECRETÁRIA EXECUTIVA 
 

 
 


