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Maringá – PR, terça-feira, 18 de junho de 2019 Ano VII Edição nº 997 

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2019 

 
Pregão Presencial nº 09/2019 
Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 
Paranaense inscrito no CNPJ sob o nº 04.956.153/0001-68 e a empresa 
ODONTOSUL LTDA – EPP inscrita no CNPJ sob o nº 04.971.211/0001- 
22. 
Objeto: Fornecimento de materiais utilizados no setor de Odontologia do 

CISAMUSEP. 
Dotação Orçamentária: nº 01.001.10.302.0003.2004.3.3.90.30.00.00 – 

Material de Consumo. 
Período: 12 (doze) meses. 
Valor: R$ 25.697,30 (vinte e cinco mil seiscentos e noventa e sete reais e 

trinta centavos) 
Data da Assinatura: 05 de junho de 2019. 
Foro: Maringá –  Paraná. 

Maringá, em 05 de junho de 2019. 

 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 
 

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

IMPUGNANTE: CS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 

 

Trata-se de impugnação ao Edital 19/2019, de Pregão Presencial, 
realizada pela empresa CS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME. 
O edital em referência tem o objetivo de contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza geral (área administrativa, consultórios 
médicos e odontológicos, centro cirúrgico, salas de exames, área externa, 
banheiros, entre outros), asseio, conservação predial e copeiragem, com 
fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos de EPI e demais 
equipamentos necessários para a prestação do serviço para a sede do 
CISAMUSEP. A sessão de abertura dos envelopes está prevista para ser 
realizada em 19/06/2019. 
A irresignação da Impugnante consiste em um único ponto: 
a-) exigência de atestado de capacidade técnica com período mínimo de  
3 anos; 
Com relação aos fundamentos elencados pela Impugnante extrai-se que 
ela entende que a exigência de atestado de capacidade técnica com 
fixação de período mínimo, como consta no Edital, que exige mínimo de 3 
anos, é ilegal e não pode subsistir, devendo o edital ser alterado neste 
ponto, vez que há uma autentica exigência que limita a concorrência do 
certame. 
É o breve relato. 
Preliminarmente, denota-se o preenchimento dos requisitos formais que 
impõem a admissibilidade da impugnação, sendo eles legitimidade, 
interesse, fundamentação e tempestividade. 
Com relação ao mérito, a impugnação não possui razão. 

prestações de serviços exigem, por parte do contratado, um amplo 
conhecimento teórico e prático na função que exercem, não sendo raro 
que empresas que participam de licitação, após o início do contrato, se 
mostrem sem capacidade técnica de tocarem até o fim do contrato, os 
serviços que se comprometeu em prestar, trazendo, neste sentido, 
prejuízo para a entidade. 
Neste sentido, evitando esses dissabores contratuais, o governo federal 
editou a já revogada IN 02/2008 - MPOG que previu a exigência de 
comprovação de atestado de capacidade técnica mínimo de 3 (três) anos 
para a as empresas que se lançavam a contratação com o Poder Público 
no campo da prestação de serviços continuados. 
Referida Instrução Normativa foi revogada pela IN 05/2017 – MPOG que 
continuou mantendo tal exigência conforme se extrai da leitura do item 
10.6, alínea “b”, do Anexo VII-A: 
10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação 
técnico-operacional, a Administração Pública poderá exigir do licitante: 
a) declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em local 
(cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser 
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da 
vigência do contrato; 
b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que 
está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de 
três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, 
podendo ser aceito o somatório de atestados; 
[...] 
(sem destaques no original) 
Não obstante tal instrução normativa tenha sido emitida pelo Governo 
Federal, é razoável que possa servir de parâmetro para os outros entes 
federativos, vez que os problemas que surgem da contratação de 
empresa para prestação de serviços contínuos são da mesma ordem. 
A exigência da IN 05/2017-MPOG vem solucionar um problema constante 
no âmbito da Administração Pública que é a possibilidade de contratação 
de empresa tecnicamente idônea para a realização do serviço continuado 
a ser prestado, reduzindo, assim, a margem de inadimplemento 
contratual. 
Ressalte-se que tal exigência, em consonância com a as disposições da 
instrução normativa em comento, vem prevista no Edital de forma 
expressa, possibilitando que as empresas concorrentes possam 
previamente se prepararem nesse sentido. 
Não há, pois, qualquer afronta à legislação de regência, devendo o edital, 
neste ponto, ser mantido na íntegra. 
Irrepreensível o Edital, não prosperando a impugnação ora analisada. 
Diante do exposto decido por conhecer da impugnação, contudo no seu 
mérito deve ser considerada improcedente, não havendo qualquer 
irregularidade no ponto atacado e, por consequência, deve o certame 
seguir seu curso com as normas e diretrizes constante no Edital e na 
minuta de contrato. 
Maringá/PR, 18 de junho de 2019. 

 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

No  ponto  que  ataca  a  exigência  de  período  mínimo  de  3  anos  nos    
atestados de capacidade técnica a Impugnante sustenta que tal conduta 
fere preceito contido na Lei 8.666/93, sendo fator de limitação da 
concorrência e direcionamento do Edital. 
Completamente infundados os fundamentos articulados. 
É de se mencionar, num primeiro momento, que as contratações de 
prestação de serviços, muitas vezes se configuram em grandes 
problemas para as entidades públicas, posto que algumas dessas 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 
 

IMPUGNANTE: VIDALIMP – PRESTADORA DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019 

ATOS DO CONSELHO DIRETOR 
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Maringá – PR, terça-feira, 18 de junho de 2019 Ano VII Edição nº 997 

 
Trata-se de impugnação ao Edital 19/2019, de Pregão Presencial, 
realizada pela empresa VIDALIMP – PRESTADORA DE SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS EIRELI – ME. 
O edital em referência tem o objetivo de contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza geral (área administrativa, consultórios 
médicos e odontológicos, centro cirúrgico, salas de exames, área externa, 
banheiros, entre outros), asseio, conservação predial e copeiragem, com 
fornecimento de mão de obra, uniformes, equipamentos de EPI e demais 
equipamentos necessários para a prestação do serviço para a sede do 
CISAMUSEP. A sessão de abertura dos envelopes está prevista para ser 
realizada em 19/06/2019. 
A irresignação da Impugnante consiste em dois pontos: 
a-) exigência de atestado de capacidade técnica com período mínimo de  
3 anos; 
b-) imposição de necessidade de vistoria in loco para as empresas 
participantes. 
Com relação aos fundamentos elencados pela Impugnante extrai-se que 
ela entende que a exigência de atestado de capacidade técnica com 
fixação de período mínimo, como consta no Edital, que exige mínimo de 3 
anos, é ilegal e não pode subsistir, devendo o edital ser alterado neste 
ponto, vez que há uma autentica exigência que limita a concorrência do 
certame. 
De outro ponto, ela entende que o edital deveria exigir vistoria in loco para 
todos os participantes, sob pena de impossibilidade de participação no 
certame. 
É o breve relato. 
Preliminarmente, denota-se o preenchimento dos requisitos formais que 
impõem a admissibilidade da impugnação, sendo eles legitimidade, 
interesse, fundamentação e tempestividade. 
Com relação ao mérito, a impugnação não possui razão. 
No ponto que ataca a exigência de período mínimo de 3 anos nos 
atestados de capacidade técnica a Impugnante sustenta que tal conduta 
fere preceito contido na Lei 8.666/93, sendo fator de limitação da 
concorrência e direcionamento do Edital. 
Completamente infundados os fundamentos articulados. 
É de se mencionar, num primeiro momento, que as contratações de 
prestação de serviços, muitas vezes se configuram em grandes 
problemas para as entidades públicas, posto que algumas dessas 
prestações de serviços exigem, por parte do contratado, um amplo 
conhecimento teórico e prático na função que exercem, não sendo raro 
que empresas que participam de licitação, após o início do contrato, se 
mostrem sem capacidade técnica de tocarem até o fim do contrato, os 
serviços que se comprometeu em prestar, trazendo, neste sentido, 
prejuízo para a entidade. 
Neste sentido, evitando esses dissabores contratuais, o governo federal 
editou a já revogada IN 02/2008 - MPOG que previu a exigência de 
comprovação de atestado de capacidade técnica mínimo de 3 (três) anos 
para a as empresas que se lançavam a contratação com o Poder Público 
no campo da prestação de serviços continuados. 
Referida Instrução Normativa foi revogada pela IN 05/2017 – MPOG que 
continuou mantendo tal exigência conforme se extrai da leitura do item 
10.6, alínea “b”, do Anexo VII-A: 
10.6. Na contratação de serviço continuado, para efeito de qualificação 
técnico-operacional, a Administração Pública poderá exigir do licitante: 
a) declaração de que o licitante possui ou instalará escritório em local 
(cidade/município) previamente definido pela Administração, a ser 
comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da 
vigência do contrato; 
b) comprovação que já executou objeto compatível, em prazo, com o que 
está sendo licitado, mediante a comprovação de experiência mínima de 

três anos na execução de objeto semelhante ao da contratação, 

podendo ser aceito o somatório de atestados; 
[...] 
(sem destaques no original) 
Não obstante tal instrução normativa tenha sido emitida pelo Governo 
Federal, é razoável que possa servir de parâmetro para os outros entes 
federativos, vez que os problemas que surgem da contratação de 
empresa para prestação de serviços contínuos são da mesma ordem. 
A exigência da IN 05/2017-MPOG vem solucionar um problema constante 
no âmbito da Administração Pública que é a possibilidade de contratação 
de empresa tecnicamente idônea para a realização do serviço continuado 
a ser prestado, reduzindo, assim, a margem de inadimplemento 
contratual. 
Ressalte-se que tal exigência, em consonância com a as disposições da 
instrução normativa em comento, vem prevista no Edital de forma 
expressa, possibilitando que as empresas concorrentes possam 
previamente se prepararem nesse sentido. 
Não há, pois, qualquer afronta à legislação de regência, devendo o edital, 
neste ponto, ser mantido na íntegra. 
Com relação ao fato de que o edital deveria restringir a participação, 
apenas para aquelas empresas que realizariam a vistoria in loco, em 
verdade, o que a Impugnante pretende é que a Entidade lance no edital 
uma regra de a favoreça e que limite a participação de outras empresas, 
em especial aquelas que possuem sede em localidades mais distantes. 
Não há motivos para a imposição de regras nesse sentido, pois, essa sim, 
imporia uma restrição de participação, em especial para empresas 
regionais, em detrimento de empresas de outras localidades do país. 
A pretensão deduzida não se coaduna com os princípios constantes da 
Lei 8.666/93, em especial por ferir o princípio da ampla concorrência. 
Irrepreensível o Edital, não prosperando a impugnação ora analisada. 
Diante do exposto decido por conhecer da impugnação, contudo no seu 
mérito deve ser considerada improcedente, não havendo qualquer 
irregularidade nos pontos atacados e, por consequência, deve o certame 
seguir seu curso com as normas e diretrizes constante no Edital e na 
minuta de contrato. 
Maringá/PR, 18 de junho de 2019. 

 
 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 
PREGOEIRA 

ATOS DO CONSELHO DIRETOR 

 

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

COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE PARA O 
EXERCÍCIO DE 2019 

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 para o Exercício de 2019 nºs 074, 075 e 078/2019. 

Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas da Área da Saúde para 

Prestação de Serviços Complementares Especializados de Saúde para o 

exercício de 2019. 

Fundamento Legal: Processo de Inexigibilidade no 005/2018 – 

CISAMUSEP 

Resolução nº 076/2018 - CISAMUSEP 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
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mailto:diariooficial@cisamusep.org.br
http://www.cisamusep.org.br/


ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO 

PARANAENSE - CISAMUSEP 
ESTADO DO PARANÁ 

De acordo com a Resolução nº 070/2013 

Diário Oficial Eletrônico do CISAMUSEP 
Funcionário Responsável: Matheus Luiz Saito Soares – Matrícula nº 154 – Resolução nº 097/2018 CISAMUSEP 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28 – CEP: 87053-285 – Fone: (44) 3123-8300 
Site: www.cisamusep.org.br e-mail: diariooficial@cisamusep.org.br 

3 

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE 

O CISAMUSEP dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site 
www.cisamusep.org.br 

 

 

Maringá – PR, terça-feira, 18 de junho de 2019 Ano VII Edição nº 997 

 
Lei Federal nº 8.080/90 e nº 8.142/90 com base no entendimento dos 
artigos 25, II; 26 II; 27; 32; § 2º e 34, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
Lei Estadual do Paraná nº 15.608/2007 

Portarias nº 358/2006 e nº 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 043/2018 – DIS/INE, de 26/09/2018 – Assessoria 

Jurídica do CISAMUSEP. 

Preço: De acordo com a Tabela de Procedimentos CISAMUSEP – 2019 

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 

074/2019 29/05/19 31/12/19 Cardiologia CLÍNICA MÉDICA VINCI 

075/2019 03/06/19 31/12/19 
Cirurgia Vascular e 

Cirurgia Geral 
SANTANA & PROENÇA 

S/S 

078/2019 06/06/19 31/12/19 Cirurgia Pediátrica 
RS SERVIÇOS DE 

SAÚDE LTDA 

Maringá, 18 de junho de 2019. 

 
 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

 

RESOLUÇÃO Nº 059/2019 
 

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: 

 

Técnico em Enfermagem  

Classif. Nome CPF 

16º MARIA REGINA MORAIS DA SILVA 264.188.908-09 

 

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, 18 de junho de 2019. 

 
 

ROBSON RAMOS 
PRESIDENTE 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que o candidato Diogo Gemaque Cantuaria, CPF nº 
921.467.832-49 regularmente convocado 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, 18 de junho de 2019. 

 
 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que o candidato Amauri Cesar Ferreira da Silva, CPF nº 
056.065.279-87 regularmente convocado para comparecer ao 
CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 
processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, conforme 
Resolução nº 057/2019 publicada em 12 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, 18 de junho de 2019. 

 
 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 
 

ATOS DO CONSELHO DIRETOR 

Assistente Administrativo  

Classif. Nome CPF 

51º LEANDRO MARCELINO DOS SANTOS 069.852.859-02 

52º MAGNO MATOS SARMENTO 011.800.945-14 

53º OSCAR FELIPE RODRIGUES RIBEIRO 009.444.589-39 

54º SUELLEN BARBOSA DA MOTA MARTINS 059.938.899-42 

55º MARIA ALANA SILVA 094.478.859-93 
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ATOS DO CONSELHO DIRETOR 

Maringá – PR, terça-feira, 18 de junho de 2019 Ano VII Edição nº 997 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que o candidato Yuri Kateivas dos Santos, CPF nº 
079.775.109-28regularmente convocado para comparecer ao 
CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 
processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, conforme 
Resolução nº 057/2019 publicada em 12 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, 18 de junho de 2019. 

 
 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que a candidata Vanessa Mateus Yamaji, CPF nº 
006.967.689-50 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 057/2019 publicada em 12 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, 18 de junho de 2019. 

 
 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 

 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos que o candidato William Gimenes Azoia, CPF nº 
009.498.599-58 regularmente convocado para comparecer ao 
CISAMUSEP para apresentar documentos a fim de submeter-se ao 
processo de contratação ao cargo de Assistente Administrativo, conforme 
Resolução nº 058/2019 publicada em 13 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, 18 de junho de 2019. 

 
 

NÍVEA CRISTINA DE PAIVA SARRI 
DIRETORA ADMINISTRATIVA 
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