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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 035/2021 

Consulta de Preço nº 025/2021  

Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense inscrito no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68 e a empresa 

JULIANE FERREIRA VALERIO COPIADORA EIRELI, inscrita no 

CNPJ sob nº 10.756.296/0001-29. 

Objeto: Prestação de serviço de cópias xerográficas e plotagens a 

serem utilizadas pelo CISAMUSEP. 

Dotação Orçamentária: nº 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 

- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Período: 12 (doze) meses. 

Valor: R$ 1.170,00 (um mil, cento e setenta reais). 

Data da Assinatura: 24 de junho de 2021. 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, em 24 de junho de 2021. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 036/2021 

Consulta de Preço nº 032/2021  

Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense inscrito no CNPJ sob nº 04.956.153/0001-68 e a empresa 

STOP FIRE COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.430.001/0001-90. 

Objeto: Prestação de serviços de recarga dos extintores, inspeção 

semestral dos extintores de gás carbônico (CO2), inspeção, ensaio 

hidrostático e manutenção anual das mangueiras de incêndio do 

CISAMUSEP. 

Dotações Orçamentárias: nº 

01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo e nº 

01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Período: 12 (doze) meses. 

Valor: R$ 1.522,00 (um mil, quinhentos e vinte e dois reais). 

Data da Assinatura: 29 de junho de 2021. 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, em 29 de junho de 2021. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 03/2021. 

Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense;  

Contratada: Rangel Hospitalar – EIRELI; 

Objeto: Fornecimento de Materiais Hospitalares utilizados no 

CISAMUSEP. 

Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº. 

8.666/93, conforme parecer nº. 022/2021-GER, de 01/06/2021. 

Alteração: O CONTRATANTE e a CONTRATADA resolvem retificar a 

Cláusula Primeira do I Aditivo ao Contrato nº 03/2021, em razão do 

erro material na sua formulação. 

ONDE SE LÊ: 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA acordam com o reajuste de 

preço para o item 35, qual seja, Luva para procedimento tamanho 

extra pequeno, promovendo a readequação do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato. Após o reajuste, o valor unitário do item citado 

de R$ 55,30 (cinquenta e cinco reais e trinta centavos) passará para 

R$ 72,65 (setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). O valor 

global do contrato, conforme estabelecido na cláusula terceira do 

Contrato, ficou no montante de R$ 8.295,00 (oito mil, duzentos e 

noventa e cinco reais) e passará a ter o montante de R$ 10.897,50 

(dez mil, oitocentos e noventa e sete mil e cinquenta centavos). 

LEIA-SE: 

O CONTRATANTE e a CONTRATADA acordam com o reajuste de 

preço para 110 (cento e dez) caixas referente ao item 35, qual seja, 

Luva para procedimento tamanho extra pequeno, promovendo a 

readequação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Após o 

reajuste, o valor unitário do item citado de R$ 55,30 (cinquenta e cinco 

reais e trinta centavos) passará para R$ 72,65 (setenta e dois reais e 

sessenta e cinco centavos). O valor global do contrato, conforme 

estabelecido na cláusula terceira do Contrato, ficou no montante de 

R$ 8.295,00 (oito mil, duzentos e noventa e cinco reais) e passará a 

ter o montante de R$ 10.203,50 (dez mil, duzentos e três reais e 

cinquenta centavos), devido já terem sido entregues 40 (quarenta) 

caixas referente a 1ª entrega. 

Data da Assinatura: 01 de julho de 2021 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, em 01 de julho de 2021. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

DECISÃO ADMINISTRATIVA 

IMPUGNANTE: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

PARANÁ – CRA-PR 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2021 

Trata-se de impugnação ao Edital 09/2021, de Pregão Eletrônico, 

realizada pelo Conselho Regional de Administração do Paraná – CRA-

PR. 

O edital em referência tem o objetivo de contratação de empresa 

especializada para atuar como Agente de Integração de Estágios, 

visando a administração de Programa de Estágio remunerado a 

estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos 

cursos vinculados à estrutura do ensino superior, educação 

profissional (técnico) e/ou ensino médio, públicos e particulares, 

oficiais ou reconhecidas pelo MEC. 

A irresignação da Impugnante se volta ao fato de que em relação ao 

atestado de capacidade técnica “não é requerido o registro deste na 

entidade profissional competente que, no caso, é o Conselho Regional 

de Administração, em razão do objeto do certame, assim como é 

necessário também solicitar o registro da própria empresa juntamente 

com seu responsável técnico”. 

É o breve relato. 

De plano já se assevera que não procede a impugnação. 

A fundamentação com base na Lei 4.769/65 não demonstra, 

expressamente, que os agentes de integração estariam submetidos à 

registro no CRA, haja vista que suas atividades não constam do rol 

consignado naquela legislação. 

Veja que a Impugnante destaca o item “b” do art. 2º da mencionada lei, 

cujo teor é o que segue: 

“Art. 2º A atividade profissional de Administrador será exercida, como 

profissão liberal ou não, mediante: 

a. pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, 

assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior; 

b. pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, 

implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos 

da Administração, como administração e seleção de pessoal, 

organização e métodos, orçamentos, administração de material, 

administração financeira, administração mercadológica, administração 

de produtos, relações industriais, bem como outros campos em que 

esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos.’ (...)” 

A impugnante conclui sua impugnação, em livre interpretação do 

dispositivo acima citado, consignando que: 

“Como é possível observar, as empresas que tem por atividade a 

seleção de pessoal, inclusive na forma de agência integradora de 

estágios, como do certame em tela, estão inseridas em campo 

privativo do Administrador, conforme delimitação do art. 2º, alínea ‘b’ 

da Lei 4.769/65, na área de ‘administração e seleção de pessoal’ ou 

recursos humanos.” 

Percebe-se que a interpretação realizada pela Impugnante é por 

demais extensiva, e estende a exigibilidade de registro de atividades 

que não constam da Lei 4.769/65. 

No caso a Lei 4.769/65 determina que a contratação e gestão de mão 

de obra terceirizada é que se submete ao registro no CRA, contudo, o 

objeto da licitação aqui tratado não é a contratação de empresa para 

seleção, fornecimento e gestão de mão de obra, mas sim, uma 

empresa que apenas vai intermediar, junto à instituição de ensino, a 

concessão de estágio, cujo objeto é diferente de mera prestação de 

serviço para fornecimento de mão obra. 

Não há, no caso, fornecimento de prestação de serviço de seleção de 

pessoal, e fornecimento de mão de obra terceirizada. A função dos 

agentes de integração é diferente e rege-se pela Lei 11.788/2008 que 

não faz qualquer exigência neste sentido, aliás, os agentes de 

integração sequer são obrigatórios, podendo o estágio se dar 

diretamente por convênio entre a entidade concedente e a instituição 

de ensino. 

Noutro sentido, e corroborando os motivos acima elencados, é de se 

consignar que a exigência de registro em entidade de classe apenas 

deve se dar quando a atividade fim da empresa contratada se perfilar 

com atividades próprias daquelas fiscalizadas pelo conselho de classe, 

assim, no caso do CRA, a exigência de inscrição no respectivo 

conselho apenas seria lícita se a contratação se voltasse para 

prestação de serviços próprios da área de administrador, o que não é 

o caso. 

Diante do exposto decido por conhecer da impugnação e no seu 

mérito rejeitá-la, nos termos da fundamentação acima exposta. 

Maringá/PR, 05 de julho de 2021. 

RAFAELA KOGA PETRULIO KUMAGAE 

PREGOEIRA 
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