
Da: Recepção Administrativa 
Para: Compras e Licitações 
Justificativa: Solicitamos autorização para a 
atos oficiais do CISAMUSEP. 

Data: 31/07/2020 

contratação de empresa jornalística para prestação de serviços de(publicação de 

) J 
Lúcia do Carmo da Silva 

Assistente Administrativa 

Consórcio Publico buenunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - N°  71/2020 f_•s _t 1 
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: Compras e Licitações 
Para: Diretoria Administrativa 
Justificativa: Solicitamos autorização para a contratação de empresa jornalística para prestação de serviços de publicação de 

atos oficiais do CISAMUSEP. 

Consulta de Preços junto a no mínimo 3 (três) empresas, visando levantar preço: 

L1Sim MAnexo 
Data: 03/08/2020 

Valor Médio: R$ 62.700,00 
Menor Preço: R$ 47.400,00 
AUTORIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS: Data: 0tO 

1 k90. 
Thaís Gdnçalves 

Assistente Administrativo 

Nívea Crisfia de Paiva Sarri 
Diretora Administrativa 

De acordo com as informações acima, AUTORIZO a Despesa. 
Data ' W / 2-Z7 25W  
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Da: Diretoria Administrativa 
Para: Diretoria Financeira 
Providências a tomar: 

Indicação dos Recursos Orçamentários 
Programa de trabalho Elemento de Despesa Desdobramento Fonte de Recursos 

3.ic / 3tO 

Fonte de Recursos Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
3J 3OJS 

Fonte de Recursos Valor Dotação Orçamentária Valor Empenhado Valor Disponível Empenhado Desdobramento 
-• 6c AJ3 ooO 

Saldo Orçado Desdobramento 
Disponível a por Dispensa 0,00 (Oa 00 

Indicação dos valores empenhados no desdobramento do elemento de despesa até: 4 

Data: O / c 5- / 0,zi à*
CFláyia Gal.ardi Soares 

ÇRC: 050380/0-1 

Da: Diretoria Financeira 
Para: Assessoria Jurídica 
Providências a tomar: 

* Regime de Adiantamento D 
* Consulta de Preços com Parecer de Dispensa (Art. 24, 1 e II lei n° 8.666/93) E 
* Formalizar parecer - N° do parecer: []Anexo 

* Ratificação da dispensa E 
* Inexigibilidade E - N° do parecer: []Anexo, 

* Licitação - Pregão E / 
* Contrato —0 Sim E Não

f
,/ 

Data: i'1 / [ZO2-O . 
( Antoni • Car1os'o mes 

OAB/PR • .262 

Da: Assessoria Jurídica 
Para: Comissão de Licitação 
Providências a tomar: A Referida despesa será efetuada através de Licitação. 

a) Elaboração do Edital de Chamamento Público: ESim EAnexo 
b) Minuta do contrato, as quais deverão se submeter ao exame de aprovação pela Asses oriJurí'ii a: 
ESim EAnexo / 

Data: " 
Alessança d Oh -ir,, Borgonhoni Cardoso 
) ,sid'èie d Coí issão de Licitação 

•onasan 
ecretário Executivo 

  



/ 
7ésia (;• a (Braga 
RG: 11.057.21-6 - SSP/PR 

Controle Interno 
CSAMUSEP 



. Consõrdo Pubco InterrnunIcpd de Saúde do Setentrião Paranaense 

4/c áO '..iU 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Maringá, 31 de julho de 2020. 

De: Recepção Administrativa 
Para: Diretoria Administrativa 

Prezada Senhora, 

Vimos solicitar a abertura de processo licitatório visando à contratação de 

Empresa Jornalística para prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais do 

CISAMUSEP, uma vez que expirará o prazo de vigência do 1 Aditivo ao Contrato n° 32/2019 

firmado com a empresa EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A em 05/10/2020. 

Para justificar a presente solicitação informamos que o referido serviço é 

essencial para garantir a publicidade dos atos oficiais deste Consórcio, bem como cumprir o 

que determina a Lei em relação às publicações referentes a Licitações que devem ser 

publicadas em jornal de grande circulação, proporcionando ampla divulgação. 

Item Código Descrição Unidade Quantidade 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE PUBLICAÇÃO DE ATOS / 
01 11882 cm/coV 3.000 

OFICIAIS E INSTITUCIONAIS 

DO CISAMUSEP. 

CONDIÇÕES GERAIS 

O jornal deverá possuir formato standart ou tabloide; 

1.2A CONTRATADA deverá receber as matérias em dias úteis via correio 

eletrônico (e-mail), no horário entre as 07h30min às 16h30min e deverão ser 

publicadas no jornal impresso e em versão digital no site do jornal na internet 

conforme a data solicitada pelo CONTRATANTE. 

.3 Não haverá um número mínimo ou máximo de publicações a serem 

executadas durante o período de vigência do contrato, pois serão realizadas 

conforme as necessidades do CONTRATANTE; 

1.4O Fiscal do Contrato designado pelo CONTRATANTE enviará o material a ser 

publicado por e-mail através de arquivo em anexo nos formatos .doc, .docx ou 

.pdf, informando quantidade de colunas, tamanho em centímetros (cm) e a 

data em que deverá ser publicado; 
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.3.1 Nos casos em que o arquivo for encaminhado nos formatos .doc ou 

.docx, a CONTRATADA deverá realizar a diagramação e formatação do 

material a ser publicado, adequando-o ao jornal de acordo com o padrão 

adotado pelo CONTRATANTE: a fonte a ser utilizada deverá ser Anal, sendo o 

título e subtítulo no tamanho da fonte 07 (sete) e corpo do texto no tamanho 

06 (seis) com o espaçamento entre linhas simples; 

5As matérias poderão ser publicadas em dias úteis, sábados, domingos e 

feriados, a critério do CONTRATANTE, e veiculadas no caderno de 

Classificados. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Em caso da publicação não ser realizada no dia determinado pelo 

CONTRATANTE ou ser realizada incorretamente, a CONTRATADA se obriga 

a providenciar a republicação do material corrigido no primeiro dia 

subsequente à comunicação do CONTRATANTE, sem ônus ou expensas para 

o CONTRATANTE; 

CONTRATADA deverá designar funcionário, informando número de telefone 

fixo, celular e e-mail, que ficará responsável por receber os arquivos que 

deverão ser publicados, bem como confirmar o recebimento destes e 

encaminhar imediatamente o orçamento referente ao valor da publicação 

antes da realização da mesma para aprovação do CONTRATANTE; 

Comunicar ao Fiscal do Contrato, imediatamente e por escrito, qualquer 

anormalidade ou irregularidade que verificar na execução dos serviços ou a 

iminência de fatos que possam prejudicar sua execução, apresentando razões 

justificadoras, que serão objeto de apreciação pelo CONTRATANTE; 

mitir relatório mensalmente contendo as datas das publicações, quantidade 

cm/col por publicação, o valor unitário de cada publicação e no final do 

relatório a somatória de cm/coluna e do valor total. O relatório deverá ser 

encaminhado ao e-mail do Fiscal do Contrato, no qual será conferido e após 

sua aprovação será autorizada a emissão da nota fiscal; 

Fornecer acesso às edições do jornal digital sem ônus para o 

ONTRATANTE, bem como encaminhar a página do jornal em formato digital 

da respectiva publicação para o e-mail do Fiscal do Contrato na data em que a 

mesma foi realizada; 

Efetuar o envio diário de ç (três) exemplares do periódico à sede do 

CONTRATANTE situada à Rua Adolpho Contessotto, n° 620, Zona 28, 

Maringá-PR antes do horário de início das atividades deste, isto é, antes das 

6h30min. Nos casos em que for solicitado pelo CONTRATANTE, a 
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CONTRATADA deverá disponibilizar mais exemplares de acordo com o 

solicitado num total máximo de até 10 (dez) exemplares por publicação; 

2.71Responsabilizar-se por todos os custos operacionais da atividade, isto é, as 

despesas com material, mão de obra, acidentes de trabalho, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, materiais, 

seguros operacionais, taxas, tributos, contribuições de qualquer natureza ou 

espécie e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos 

serviços contratados, não havendo qualquer relação empregatícia entre o 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA; 

2.8 Os serviços prestados pela CONTRATADA, bem como o material utilizado na 

sua execução, estarão sujeitos à aceitação pelo CONTRATANTE, ao qual 

caberá o direito de recusa, contanto que os mesmos não estejam de acordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência em caso de 

constatação de vícios ou defeitos nos mesmos; 

21~1.9Permitir a fiscalização dos serviços contratados pelo Fiscal do Contrato 

t-' designado pelo CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados e atendendo às reclamações formuladas por escrito, efetuando as 

correções e adequações que se fizerem necessárias; 

o Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do presente Termo, bem como 

apresentar durante a execução do Contrato, sempre que solicitado, 

documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto 

às obrigações assumidas na licitação, em especial, os referidos encargos; 

1 Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de 

regularidade fiscal exigidas na contratação, em especial Certidão Negativa de 

Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros e 

Certificado de Regularidade do FGTS para a realização do pagamento. 

3ÓA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

.1 A CONTRATADA devera apresentar declaração que comprove a ampla 

J divulgação do jornal de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos 30 (trinta) 

municípios consorciados ao CISAMUSEP: Ângulo, Astorga, Atalaia, Cobrado, 

Doutor Camargo, Floraí, Floresta, Flórida, lguaraçu, ltaguajé, ltambé, lvatuba, 

Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Munhoz de Mello, 

Nossa Senhora das Graças, Nova Esperança, Ourizona, Paiçandu, 

Paranacity, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, Santa Inês, Santo Inácio, 

São Jorge do lvaí, Sarandi e Uniflor; 

(  IA 

0C1 



3.2 Comprovar que o jornal veicula diariamente, ou seja, de segunda e domingo, 

tal como possui tiragem diária de no mínimo 5.000 (cinco mil) exemplares de 

circulação no município de Maringá e região através de Notas Fiscais ou outro 

meio idôneo. 

(i. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

4.1 A empresa deverá apresentar Certidão Negativa de Falência ou Recuperação 

Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com validade de 

90 (noventa) dias após a data de sua data de expedição. 

DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado após aprovação do relatório mensal de publicação 

pelo Fiscal do Contrato conforme item 2.4 através de Transferência ou Boleto 

Bancário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Nota 

Fiscal devidamente conferida por membro da Comissão de Recebimento de 

Bens e Serviços do CISAMUSEP; 

A empresa CONTRATADA deverá faturar a Nota Fiscal em nome do 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

podendo ser abreviado, da seguinte forma - Consórcio P. Int. de Saúde do Set. 

Pr, inscrito no CNPJ sob n° 04.956.153/0001-68, com sede na Rua Adolpho 

Contessotto, n° 620, Zona 28, Maringá/PR, CEP: 87.053-285; 

.3 A Nota Fiscal deverá discriminar a quantidade de cm/coluna, o valor unitário, 

o valor total do item e o mês de referência. A empresa deverá mencionar na 

respectiva Nota Fiscal o número e a modalidade da Licitação, o número do 

Empenho e do Convênio, se for o caso, bem como os dados bancários 

(Banco, Agência e Número da Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica 

para efetivação do pagamento; 

No caso de constatação de erros ou irregularidades do documento fiscal, o 

6. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

6.1 0 prazo da vigência do contrato a ser firmado será de 12 (doze) meses. 

prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a 

apresentação de nova Nota Fiscal / Boleto Bancário correto(a); 

No caso de abertura de procedimento administrativo referente à aplicação das 

sanções o prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a 

decisão do referido processo. 



Consorcio Público Intermualcipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

/DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 Pela inexecução total ou parcial, o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 

C) do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, garantida a ampla defesa, poderá 

aplicar à Contratada as sanções previstas no artigo art. 70  da Lei Federal n° 

10.520/2002, e, subsidiariamente, aquelas previstas no artigo 87, da Lei 

Federal n° 8.666/93, e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o 

valor total do objeto; 

7.2 Para fins de imposição de penalidades são consideradas infrações as 

condutas abaixo elencadas, sendo cedo que o rol abaixo é exemplificativo, 

podendo outras ocorrer, e da mesma forma serão passíveis de punição 

conforme prevê as disposições normativas que regem a matéria: 

.3 As penalidades aplicadas deverão sempre ser precedidas do devido processo 

legal, garantindo ao infrator o contraditório e a ampla defesa, cujo 

procedimento a ser observado será o previsto na Lei Federal n° 8.666/93; 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de contrato, quando Impedimento/Suspensão 
convocado dentro do prazo previsto no edital (até 05 por até 02 anos 
dias úteis, a contar da data da convocação). 

Fraudar o procedimento de licitação.
Im pedi mento/Suspensão 
de 02 a 05 anos 

Não entrega das vias impressas do jornal conforme Multa de 2% sobre o valor 
estipulado no item 2.6 quando houver publicação, mensal a ser pago 
Apresentar declaração ou informação falsa, bem como Impedimento/Suspensão 

/ adulterar documentos. de 02 a 05 anos 
Não promover a prestação de serviços no prazo Multa de 10% e/ou 
estipulado no contrato ou no prazo designado pelo Impedimento/Suspensão 
Contratante. por até 02 anos 

Multa diária no percentual 
Não realizar a publicação conforme solicitado pelo de 5% sobre o valor da 
CONTRATANTE na data solicitada, publicação não divulgada 

na data avençada 

Reincidência de não realizar a publicação conforme Inexecução total ou parcialdo contrato conforme item 
solicitado pelo CONTRATANTE na data solicitada. 7.1 

Para aplicação das penalidades deverão ser observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerados no momento 

do julgamento a gravidade da conduta do infrator, bem como o resultado 

lesivo dela decorrente; 

7.5 As multas aplicadas serão deduzidas do valor do saldo remanescente do 

contrato que ainda não foi repassado para a Contratada, sendo que na 

ausência de saldo, a multa deverá ser paga no prazo de até 15 (quinze) dias, 

contados da notificação oficial, e não o sendo feito poderá ser cobrada pela 

via judicial; 



Consórcio Público Intermunicipal d 

D 
Saúde do Setentrião Para e 

Autorizado em 3) / O /oOol.) 

LtL4 
Wívea Cristina Paivi S'z'77 

Dir. wiatva Carim .p dc 
Set. Paranaense 

CAMUSEP 

7.6 As sanções previstas neste instrumento são independentes, podendo ser 

aplicadas de forma isolada ou, em casos de multas, cumulativamente com 

outras de maior gravidade. 

Atenciosamente, 

Assistente Administrativo 
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Estado do Paraná 

4 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE 

R. Adolpho Contessotto, 620, zona 28 - Maringá - PR, 87053-285 

SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Solicitação n°: 1844 / 2020 Data Emissão: 03/08/2020 

Cotação: 71 

Órgão: 01 Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

Unidade Orçamentária: 01.001. Secretaria Executiva 

Função: 10 Saúde 

Sub Função: 123 Administração Financeira 

Programa: 0001 Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade: 2001 Manutenção e Desenvolvimento da Atividades do Consórcio 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Desdobramento: 90 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 

Fonte de Recurso: 1069 CRCP DESTINADOS A OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

Fornecedor: A DEFINIR 

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO CISAMUSEP 

Item Descrição Unidade Ouantidade Vir. Unitário Vir. Total 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CM/COL 1.435,0000 20,9000 29.991,50 
ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DO 
LISAMUSEP. 

Total: 29.991,50 

Solicitante Secretário Executivo 
Pág. 1/1 
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kp II4j CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. DE SAÚDE DO SETENT. PARANAENSE 

R. Adolpho Contessotto, 620, zona 28 - Maringá - PR, 87053-285 

- 
SOLICITAÇÃO DE DESPESA 

Solicitação n°: 1845 /2020 Data Emissão: 03/08/2020 

Cotação: 71 

Órgão: 01 Consórcio Público Intermunicipa! de Saúde do Setentrião Paranaense 

Unidade Orçamentária: 01.001. Secretaria Executiva 

Função: 10 Saúde 

Sub Função: 123 Administração Financeira 

Programa: 0001 Apoio Administrativo 

Projeto/Atividade: 2001 Manutenção e Desenvolvimento da Atividades do Consórcio 

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Desdobramento: 90 00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 

Fonte de Recurso: 33407 Convênio N°062/2018 Custeio Estado/SESA 

Fornecedor: A DEFINIR 

Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO CISAMUSEP 

Item Descrição Unidade Quantidade Vir. Unitário Vir. Total 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CM/COL 535,0000 20,9000 11.181,50 
ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DO 
CISAMUSEP. 

Total: 11.181,50 

Solicitante Secretário Executivo 
Pág. 1/1 
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MEMORANDO N° 402/2020 

Maringá, 17 de Agosto de 2020. 

De: Gerência de Compras e Licitação 
Para: Diretoria Administrativa 

Diante do recebimento da solicitação de compra, protocolo n° 327/2020 que originou 

a Autorização de Despesa n° 071/2020, que tem por objeto a seleção das melhores 

propostas para a contratação de empresa para prestação de Serviços de Publicação de 

Atos Oficiais do CISAMUSEP, proveniente do setor da Recepção Administrativa, 

entendemos que a presente contratação poderá ser realizada por meio de processo 

licitatório, na modalidade Pregão, realizado na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

O modo de disputa dos lances será o MODO ABERTO, conforme estabelece o artigo 

31, l do Decreto no 10.024 de 20 de setembro de 2019 e o valor estimado para a contratação 

não terá caráter sigiloso. 

O valor máximo estimado para a contratação foi apurado após o cálculo da média 

dos preços de mercado obtidos através de pesquisa de preços praticados junto aos 

fornecedores especializados e contrato vigente pesquisado no site do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná. 

O presente certame licitatório observará o cumprimento dos princípios dispostos no 

art. 37 da Constituição Federal e os dispositivos legais previstos pela Lei Federal n° 

10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, Decreto n° 

10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

Com base no processo anexo e nas informações acima segue processo para 

decisão e autorização. 

Atenciosamente, 

Rafae'la Koga PétrukoJmagae 
Gerente de Compras e Licitações 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 

Fone: (44) 3123-8300 
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DS J 
PARECER 

DE: ASSESSORIA JURÍDICA 

PARA: SECRETARIA EXECUTIVA. 

ORIGEM: Processo Administrativo de Licitação na Modalidade Pregão n° 
23/2020 

INTERESSADO:- DIRETORIA ADMINISTRATIVA - GERÊNCIA DE 
COMPRAS E LICITAÇÃO 

ASSUNTO: LICITAÇÃO. Parecer jurídico relativo no procedimento licitatório na 
modalidade pregão eletrônico, relativo à análise de edital e demais documentos 
acostados ao procedimento. 

PARECER N° 022/2020-INI 

Senhor Secretário Executivo, 

DA CONSULTA 

Trata-se de consulta realizada para esta assessoria jurídica sobre a viabilidade 
e a conformidade legal para a abertura de procedimento licitatório na 
modalidade pregão eletrônico para a contratação de empresa jornalística para 
prestação de serviços de publicação de atos oficiais do CISAMUSEP, conforme 
Termo de Referência encaminhado pelo Setor Responsável. 

DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO 

De plano, cumpre destacar que a lei de licitação (Lei n° 8.666/93), em seu art. 
38, enumera uma série de requisitos que devem compor o procedimento de 
licitação desde a sua instauração, sendo certo que o parecer jurídico é uma 
das exigências ali contidas, mais especificamente no inciso VI, quando exige a 
presença de parecer técnico ou jurídico sobre a licitação, sua dispensa ou 
inexigibilidade. 

A análise, neste momento, circunscreve-se à regularidade dos atos iniciais e 
preparatórios para a instauração do procedimento, mais precisamente da 
presença das solicitações necessárias e da conformidade das minutas de edital 
e do contrato com as regras e diretrizes trazidas pelas leis que regem essa 
espécie de licitação (Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8.666/93). 

A instauração do processo licitatório veio precedido de prévia solicitação do 
setor de origem, demonstrando que a compra do bem se faz necessária: 

"Para justificar a presente solicitação informamos que o referido 
serviço é essencial para garantir as publicidade dos atos 
oficiais deste Consórcio, bem como cumprir o que determina a 
Lei em relação às publicações referentes a Licitações que 
devem ser publicadas em jornal de grande circulação, 
proporcionando ampla divulgação." 

Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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O procedimento veio, ainda, instruído com a solicitação de despesa, onde se 
providenciou a reserva de numerário para a contratação, conforme Ficha de 
Autorização de Despesa n° 71/2020. 

Nota-se, ademais, a presença das cotações referente à pesquisa de melhor 
preço para formação de um preço base que irá orientar as propostas a serem 
ofertadas. 

Concorre, outrossim, a presença das prescrições contida no art. 30  da Lei 
10.520/2002. 

Com relação às minutas apresentadas, do Edital e do Contrato, denota-se a 
presença dos requisitos necessários exigidos, vindo o edital com todas as 
especificações inerentes à habitação, tanto jurídica, quanto técnica, quanto 
econômico-financeiro e de regularidade fiscal e de exigência do cumprimento 
no contido no art. 71, XXXIII da Constituição Federal. Ao passo que o contrato 
atende as exigências contidas no art. 55 da Lei 8.666/93, em relação às 
cláusulas necessárias arroladas no respectivo dispositivo legal. 

CONCLUSÃO 

Diante desta análise, esta assessoria é pela aprovação dos documentos 
encaminhados, encontrando-se o processo em condições de ser autorizado 
pela autoridade competente se assim entender conveniente ao Consórcio. 

É o parecer. 

Maringá/PR, 19 de agosto de
,, 

, • 
CAOS 

GOMES 
'ADVOGADO AB/PR: 26.262 

CISAMUSEP 

m~ 
Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 



Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção das melhores propostas para 
a contratação de Empresa Jornalística para prestação de Serviços de Publicação de Atos 

Oficiais do CISAMUSEP. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS LANCES: 03 de setembro de 2020, 

às 09h. 

LOCAL: ww.comprasgovernamentais.q0v.br. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global. 

PREÇO MÁXIMO: R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais). 

Informações complementares e o Edital completo poderão ser adquiridos na Rua Adolpho 

Contessotto, n° 620 Maringá/PR - Fone: (44) 3123-8300 - Gerência de Compras e Licitações 

ou pelo site www.cisamusep.org.br  

m~ 
Rua Adolpho Contessotto, 620, Zona 28, CEP 87.053-285 - Maringá - Paraná 
Fone: (44) 3123-8300 
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TERMO DE RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE N° 
005/ 2020 

À vista dos elementos contidos no presente processo 
devidamente justificado, CONSIDERANDO que o PARECER 
JURIDICO prevê a INEXIGIBILIDADE em conformidade ao 
disposto no artigo 25, II c/c art. 26 da Lei Federal n° 8.666/93, no 
uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao 
disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, RATIFICO o ATO DE 
INEXIGIBILIDADE do PROCEDIMENTO n° 005/2020. 
Autorizo a contratação e por consequência, a proceder-se o 
pagamento referente da taxa de inscrição da funcionária Flávia 
Galbardi Soares no curso Perícia Judicial em Cálculo Contábil e 
Financeiro, a ser realizado de forma on-Jine na sede do 
CISAMUSEP, nos termos fixados pela Consulta de Preços n° 
81/2020, conforme abaixo descrito: 
Favorecido: BETA MATERIAIS EDUCACIONAIS EIRELI. 
Valor Total: R$ 797,00 (setecentos e noventa e sete reais). 
Fundamento Legal: Artigo 25, ii c/c art. 26 da Lei Federal n° 
8.666/93. 
Justificativa Anexa nos autos do processo de Inexigibilidade n° 
005/2020. 
Dotação orçamentária 
01.001.10.128.0002.2002.3.390.39.00.00 - Outros Serviços de 
Terceiros - Pessoa Jurídica. 
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em 
especial á prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal n° 
8.666/93, e que, após, seja o presente expediente devidamente 
autuado e arquivado. 
Maringá (PR), 19 de agosto de 2020. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N°. 

78/2018. 

Contratante: Consórcio Público lntermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense. 

Contratada: Syma Print Ltda - EPP. 

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, 
corretiva e suporte técnico, nos servidores e storages instalados 

no CISAMUSEP. 

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal n°. 8.666/93, 

conforme parecer n°. 026/2020-PRO, de 04/08/2020. 
Vigência: O prazo do contrato originário, assinado em 

01/10/2018, será prorrogado por mais 12 (doze) meses, com 
vigência a partir de 30/09/2020 a 29/09/2021. 
Reajuste: O preço pelo qual foi contratado o item 1 (prestação de 

serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica  

nos servidores e storages), não sofrerá reajuste, logo o valor a ser 

empenhado do referido Aditivo será de R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais) a ser pago em 12 parcelas de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais). 
Dotação Orçamentária: 
01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.39,17.00. 

Data da Assinatura: 17 de agosto de 2020. 

Foro: Maringá - Paraná. 

Maringá, em 17 de agosto de 2020. 

JANILSON MARCOS DONASAN 
SECRETÁRIO EXECUTIVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°24/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem como objeto a 
seleção das melhores propostas para a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva, corretiva, calibração e medição com fornecimentos de 
peças, acessórios e componentes, caso necessário, nos 
equipamentos de Fonoaudiologia do CISAMUSEP, destinado 
exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de 
Pequeno Pode, conforme art. 48 e incisos da Lei Complementar 
n° 123/2006 com redação determinada pela Lei Complementar n° 
147/2014. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS 
LANCES: 04 de setembro de 2020, às 09:00 hs. 
LOCAL: www. com  orasqovernamentais.qov.br. 
CRITÈRIO DE JULGAMENTO: Menor preço Global. 
PRECO MÁXIMO: R$ 2.193,33 (dois mil cento e noventa e três 
reais e trinta e três centavos). 
Informações complementares e o Edital completo poderão ser 
adquiridos na Rua Adolpho Contessotto, n° 620 Maringá/PR - 
Fone: (44) 3123-8300— Gerência de Compras e Licitações ou pelo 
site www.cisamusep.orq.br  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2020 

OBJETO: O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção 
das melhores propostas para a contratação de Empresa 
Jornalística para prestação de Serviços de Publicação de Atos 
Oficiais do CISAMUSEP. 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E RECEBIMENTO DOS 
LANCES: 03 de setembro de 2020, às 09h. 
LOCAL: www. com  orasqovernamentais.cjov.br. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço global. 
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PREÇO MÁXIMO: R$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos 
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. cisam usep. orq.br  


