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TERMO DE RATIFICAÇÃO À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

003/2022 

À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente 

justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO prevê a 

DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 24 inciso IV da Lei 

Federal nº 8.666/93, e no uso das atribuições que me foram 

conferidas, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, 

RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO do PROCEDIMENTO nº 

003/2022. 

Autorizo em consequência, a proceder-se a aquisição, nos termos 

fixados pela Consulta de Preços nº 20/2022, conforme abaixo descrito: 

Serviço/Fornecimento: Contratação emergencial de empresa 

especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva 

com fornecimentos de peças, acessórios e componentes, caso 

necessário, no Digitalizador de Imagens (CR) de Raio-X do 

CISAMUSEP. 

Favorecidos: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA - COMÉRCIO. 

Valor Total: R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais). 

Fundamento Legal Artigo 24 Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

Justificativa Anexa nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 

003/2022. 

Dotação Orçamentária: nº 01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.39.00.00 – 

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e nº 

01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em 

especial à prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, e 

que, após, seja o presente expediente devidamente autuado e 

arquivado. 

Maringá (PR), 18 de março de 2022. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

DECISÃO 

LICITAÇÃO FRACASSADA 

O Secretário Executivo do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde 

do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial as Leis 

Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/93, bem como a Resolução 

CISAMUSEP nº 029/2019, em razão da Declaração firmada pela 

Comissão de Licitação em 21/03/2022 que declarou fracassado o 

procedimento de licitação (pregão eletrônico) regido pelo Edital nº 

12/2022, que tem como objeto a seleção das melhores propostas para 

a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

lavagem, troca de óleo, filtros e higienização dos condicionadores de 

ar dos veículos oficiais pertencentes e cedidos ao CISAMUSEP, cuja 

sessão ocorreu no dia 21/03/2022, RESOLVE, DECLARAR A 

LICITAÇÃO FRACASSADA em razão da desclassificação de todas as 

propostas do referido certame.  

Considerando-se tratar de serviço essencial para atender a demanda 

de viagens dos funcionários do CISAMUSEP, encaminhe-se os autos 

ao Setor de Compras e Licitações para estudos, readequação do 

Edital e abertura de novo certame. 

Publique-se. 

Maringá/PR, 21 de março de 2022. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETARIO EXECUTIVO 

DECLARAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

SETENTRIÃO PARANAENSE - CISAMUSEP, através de sua 

Comissão de Licitação, declara para os devidos fins que o Pregão 

Eletrônico nº 12/2022, que tem como objeto a seleção das melhores 

propostas para a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de lavagem, troca de óleo, filtros e higienização 

dos condicionadores de ar dos veículos oficiais pertencentes e cedidos 

ao CISAMUSEP, foi declarado FRACASSADO, diante da 

desclassificação da única participante do referido certame. Razão pela 

qual o procedimento foi encaminhado à Secretaria Executiva para 

autorização de abertura de novo certame.  

Maringá (PR), 21 de março de 2022. 
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