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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023 

Pregão nº 40/2022  

Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

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

Distrimais Industria e Comercio Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 

32.362.306/0001-84. 

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene pessoal, copa 

e cozinha utilizados no CISAMUSEP. 

Dotações Orçamentárias: nº 

01.001.10.302.0003.2003.3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo. 

Período: 12 (doze) meses. 

Valor: R$ 2.697,10 (dois mil seiscentos e noventa e sete reais e dez 

centavos). 

Data da Assinatura: 20 de janeiro de 2023. 

Foro: Maringá – Paraná. 

Maringá, em 20 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

REFERÊNCIA: Contrato nº 091/2020. 

OBJETO: Prestação de serviços de publicação de atos oficiais e 

institucionais. 

PROCESSO: 09/2022 

PROCESSADA: EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. 

EXECUÇÃO DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 

E INSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO DE 

DISPOSIÇÕES LEGAIS E 

CONTRATUAIS. RESCISÃO 

CONTRATUAL. IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM O CISAMUSEP. 

RELATÓRIO 

O presente processo tem por objeto a apuração de falta contratual por 

parte da Contratada EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A, em 

razão de informações trazidas no presente processo administrativo e 

cuja existência ficou demonstrada documentalmente, de que a referida 

empresa, na vigência do contrato nº 91/2020, deixou de atender 

disposições contratuais, editalícias e legais de manutenção das 

mesmas condições de regularidade fiscal apresentada quando da 

contratação. 

A contratada foi devidamente notificada da abertura do processo 

administrativo, contudo, no prazo que lhe foi assinalado para 

apresentar defesa, restou inerte, sem qualquer manifestação. 

Em complemento, consta do processo administrativo que a contratada 

passou a apresentar pendências referente às certidões de 

regularidade dos tributos federais e da contribuição previdenciária. 

Eis, o relatório. 

2. FUNDAMENTOS 

O presente processo trata de tema em que o fornecedor descumpre 

normal legal, de reprodução obrigatório em contrato de manter, 

durante toda a execução contratual, as mesmas condições de 

regularidade fiscal apresentada quando da contratação (art. 55, XIII da 

Lei nº 8.666/93 e Cláusula Nona, subcláusula Segunda, alínea “c” do 

contrato firmado entre as partes). 

Extrai-se da análise do procedimento que durante a vigência 

contratual, em pesquisa para realização dos pagamentos mensais 

devidos, constatou-se que a referida empresa estava com pendências 

em relação aos tributos federais e previdenciários. 

Na ocasião a empresa foi provocada a regularizar a situação, contudo, 

assim não o fez, apenas justificando que a retenção dos pagamentos 

não seria devida. 

Posteriormente houve liberação do pagamento, ante a constatação de 

que sua retenção ofenderia o princípio da legalidade e da moralidade, 

entretanto a situação de irregularidade não foi sanada, o que 

ocasionou a abertura do presente processo administrativo. 

A contratada foi regularmente notificada para que no prazo legal 

apresentasse defesa, mas não fez, deixando transcorrer sem 

manifestação o prazo que lhe foi assegurado para o exercício do 

contraditório e da ampla defesa. 

Nota-se, ainda, que em nenhum momento houve negativa da 

irregularidade, mas sim que, ainda que irregular, os valores pelos 

serviços já prestados eram devidos e deveriam ser pagos. 

A constatação, portanto, de tal irregularidade não deixa outra escolha 

para a Administração Pública que não seja o enquadramento como 

descumprimento contratual e legal que traz impedimento para a 

continuação do contrato. 

Diante, pois, de tais fundamentos e da constatação de que houve falha 

no cumprimento contratual, a rescisão do contrato é devida, bem como 

a aplicação de sanções previstas em lei. 

No caso em questão constatou o descumprimento da Cláusula Nona, 

Subcláusula Segunda, alínea “c do contrato nº 091/2020, bem como 

infringência do art. 55, XIII da lei nº 8.666/93. 

Ante tais infrações, passa-se a análise das sanções possíveis de 

aplicação. Veja que a mera advertência não produziria o efeito 

necessário e esperado já que a contratada não demonstrou nenhuma 

indicação de que seja viável a superação da referida falha, assim, 

parece adequada que a contratada sofra a punição de impedimento de 

contratar com a entidade contratante que no caso concreto, 

ponderando a situação, bem como o fato de que o serviço é 

imprescindível para que o CISAMUSEP cumpra normas legais de 

observância do princípio da publicidade e que a entidade ficou de ora 

para outra sem o referido serviço, causando transtorno considerável, 

fixa-se o período de impedimento de contratação em 3 (três) meses. 

http://www.cisamusep.org.br/
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

Com relação à possibilidade de rescisão contratual, nota-se que o 

caso é de rompimento do vínculo, já que a contrata não possui 

condições de continuar a prestação do serviço ante previsão legal 

expressa de impossibilidade contida no mencionado art. 55, XIII da Lei 

nº 8.666/93. 

Neste sentido o art. 78, I da Lei nº 8.666/93 traz que constitui motivo 

para a rescisão do contrato o “não cumprimento de cláusulas 

contratuais, especificações projetos e prazo”. É certo que a contratada 

não cumpriu com sua obrigação acima mencionada, de forma que o 

fato por ela praticado se amolda à previsão legal mencionada. 

Assim, fica decretada a rescisão do contrato nº 091/2020, firmado 

entre a contratada e o CISAMUSEP. 

3. DISPOSITIVO 

Posto isto, reconhece-se a infringência às normas contratuais e legais 

acima especificadas, isto é, a conduta da contratada no caso em 

questão violou normas e deveres que competia observar e em razão 

dessa violação decreta-se a rescisão do contrato firmado entre as 

partes, bem como aplica-se a sanção de impedimento de licitar e 

contratar com o CISAMUSEP pelo prazo de 3 (três) meses. 

Publique-se no órgão oficial da Entidade e Intime-se a Contratada da 

referida decisão. 

Maringá/PR, 17 de novembro de 2022. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

REFERÊNCIA: Consulta de Preços 037/2021 – Contrato nº 064/2021 

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (leite) 

PROCESSO: 07/2022 

PROCESSADA: Max Cestas.Com Ltda 

PROCESSO 

ADMINISTRATIVO. 

EXECUÇÃO DE 

CONTRATO DE 

FORNECIMENTO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

(LEITE). FALHA NA 

PRESTAÇÃO 

CONTRATUAL. SANÇÃO 

DE SUSPENSÃO. 

 

RELATÓRIO 

O presente processo tem por objeto a apuração de falta contratual por 

parte da Contratada Max Cestas.Com Ltda, em razão de relatos 

trazidos pela Fiscal do Contrato dando conta da ocorrência de falhas 

no cumprimento da obrigação assumida pela referida empresa, cujo 

instrumento de contratação foi o contrato nº 064/2021, cujo objeto é o 

fornecimento de gêneros alimentícios adquiridos por meio da consulta 

de preços nº 037/2021. 

A contratada, ora processada, comprometeu-se em entregar a 

quantidade de 1.100 litros de leite para o CIUSAMUSEP cujo consumo 

é destinado aos funcionários da entidade por conta de compromisso 

assumido no Acordo Coletivo de Trabalho firmado com o sindicato dos 

trabalhadores da categoria respectiva, sob pena de multa, prevista no 

referido instrumento normativo. 

A entrega do respectivo produto teve previsão de entrega mensal, na 

quantidade de 100 litros de leite por mês. 

Relata-se que no ia 11/03/2022 a fiscal do contrato solicitou a entrega 

daquele mês, enviando e-mail, acompanhado do empenho nº 

264/2022, em conjunto com a proposta comercial e no dia 23/03/2022 

novo e-mail foi encaminhado solicitando previsão de entrega, vez que 

até aquele momento não havia sido entregue. 

No dia 24/03/2022 foi entrado em contato via telefone com a referida 

empresa, quando uma preposta da mesma, Camyla, informou que não 

conseguiriam entregar os produtos e que iriam pedir o cancelamento, 

quando, então, foi instruída a formalizar tal pretensão por e-mail. 

Na sequência, a fiscal narra que conversou, no mesmo dia, com o 

gestor da empresa, Rafael que informou que não havia leite no 

mercado que, inclusive, já tinha feito compra junto à empresa Líder, 

porém não havia previsão de entrega devido a falta de leite que para 

eles não compensava adquirir 100 litros de leite no mercado local para 

entrega ao CISAMUSEP. 

No dia seguinte, 25/03/2022 foi recebido um e-mail da empresa 

informando a falta de leite, bem como que o prazo de validade do 

produto era inviável ser cumprido, já que constava que o leite deveria 

ser entregue com antecedência mínima de quatro meses antes da data 

do vencimento. 

Na mesma data a fiscal encaminhou ofício (105/2022) em que solicitou 

o adimplemento do contrato, concedendo para tanto, o prazo de dois 

dias úteis. 

O prazo não foi cumprido e o procedimento foi encaminhado ao 

jurídico para fins de avaliar a possibilidade de abertura de processo 

administrativo. 

Em despacho para providências o setor jurídico manifestou que o setor 

responsável verificasse se a questão do prazo realmente procedia, 

antes da adoção de qualquer outra medida. 

A fiscal do contrato, então, realizou pesquisa e verificou que o leite da 

marca da Líder possui prazo de validade de quatro meses e então 

consentiu que o leite fosse entregue com prazo de validade de três 

meses no ato da entrega, já que a contratada relatou que para eles o 

leite chegava por volta de 15 dias depois de envasado, quando então 

concedeu, novamente, prazo de entrega de dois dias úteis, 

considerando que na ocasião o estoque já estava terminando e não 

haveria mais leite para servir para os funcionários, o que poderia 

sujeitar o CISAMUSEP às penalidades previstas no Acordo Coletivo de 

Trabalho firmado com a entidade sindical dos trabalhadores. 

O prazo não foi cumprido. 

http://www.cisamusep.org.br/
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

Por consequência o CISAMUSEP teve que fazer uma dispensa 

emergencial para adquirir leite suficiente para aquele período, o que 

efetivamente aconteceu, quando foram adquiridos 300 litros de leite. 

Aberto o processo administrativo e validamente notificado para 

apresentação de defesa, a contratada o fez e alegou, sinteticamente, 

solicitou a desistência dos itens ganhos, vez que o prazo de validade 

exigido de quatro meses é impossível de ser cumprido, já que o leite é 

fabricado com este prazo e sai da fábrica com este prazo chegando ao 

varejista já com decurso de um período do prazo em questão, assim, 

solicitou a desistência ou aceitação de entrega com prazo de validade 

menor. 

Este é o breve o relatório. 

 

FUNDAMENTOS 

O presente processo trata de tema em que o fornecedor não entregou 

os produtos pelos quais se obrigou com a contratante. 

Para justificativa de sua não entrega a contratada alega existência de 

causa impeditiva de execução contratual. 

A contratada alega em sua defesa que a entrega nos moldes das 

condições propostas pela contratante não era viável, visto que a marca 

objeto da proposta sai da fábrica com data de validade de 4 meses, 

enquanto que o prazo mínimo de validade exigido quando da entrega 

era de 4 meses. 

Sobre tal alegação, algumas considerações devem ser realizadas e, a 

primeira, diz respeito ao fato de que a solicitação não atendida não foi 

a primeira do contrato, já tendo havido outras solicitações e entregas 

regulares do produto. 

Outro ponto que deve ser relembrado é que ao participar do certame, 

todas as regras exigidas pela contratante já estavam predispostas, e 

ao participar a contratada adere a tais condições e ao aderir concordar 

em se submeter a elas caso seja a vencedora. Desta forma, deveria 

ter colocado em sua proposta marca com a qual pudesse atender as 

exigências do edital, contudo, para fins de ganhar a licitação, optou por 

incluir marca que previamente já sabia que não poderia atender a 

essas exigências, demonstrando apego, apenas, ao proveito 

econômico que visava, sem qualquer preocupação em atender as 

necessidades da contratante. Quanto a isso, verifica-se que sequer a 

contratada impugnou o edital com relação a tal exigência. 

Não obstante tais considerações, percebe-se que a fiscal do contrato 

anuiu que a contratada entregasse o leite com prazo de validade de 

até 3 meses e, ainda assim, ela não adimpliu com sua obrigação 

contratual. 

A consequência disso foi que a contratante teve que realizar, às 

pressas, por meio de dispensa emergencial, uma compra de 300 litros 

de leite para fins de atender à obrigação assumida em Acordo Coletivo 

de Trabalho, visto que o fornecimento de tal produto, faz parte de 

dever com o fornecimento do lanche dos funcionários, que 

compreende pão, café e leite, conforme preceitua a cláusula décima 

oitava do ACT: 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – 

LANCHES – Serão oferecidos aos 

Empregados do CISAMUSEP, 

gratuitamente, lanche básico 

consistente em pão, café com leite, 

chá, sem que se caracterize salário 

in natura. 

 

O ACT, traz, ainda, previsão de aplicação de multa pelo 

descumprimento das obrigações nele assumidas, conforme se 

constata pela cláusula quadragésima quarta: 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA 

QUARTA – MULTA - Fica instituída 

a multa correspondente a 10% do 

salário normativo em favor do 

Empregado, pelo descumprimento 

deste Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

Considerando que o CISAMUSE possui mais de cinquenta 

funcionários e que a penalização seria de 10% do salário normativo de 

cada funcionário, extrai-se, portanto, que a sujeição a multa 

representaria um valor considerável ao qual a entidade não poderia 

ficar exposta, daí a necessidade do procedimento de urgência para 

atender a tal exigência, não obstante o contrato vigente entre a 

contratante e a contratada. 

É certo, portanto, que a conduta da contratada, não encontra 

justificável plausível, e mais, causou prejuízo para o CISAMUSEP que 

teve que realizar uma nova contratação, mesmo possuindo contrato 

vigente para o fornecimento do produto. 

Com relação à sanção a ser aplicada o ordenamento jurídico pátrio 

coloca à disposição da Administração Pública a possibilidade de 

aplicação das penas previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, com 

aplicação subsidiária do art. 87 da Lei 8.666/93. A primeira traz a 

possibilidade de imposição de multa e suspensão e impedimento de 

contratação com Administração, ao passo que a segunda, além 

dessas mesmas penalidades, traz ainda a possibilidade de aplicação 

da sanção de advertência. 

Em relação especificamente ao pregão, a Lei nº 10.520/2002 traz 

previsão de sanção especificamente no art. 7º, cuja redação é a que 

segue: 

Art. 7º Quem, convocado dentro do 

prazo de validade da sua proposta, 

não celebrar o contrato, deixar de 

entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com 

a União, Estados, Distrito Federal ou 

http://www.cisamusep.org.br/
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

Municípios e, será descredenciado 

no Sicaf, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a 

que se refere o inciso XIV do art. 4o 

desta Lei, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital e no 

contrato e das demais cominações 

legais. 

 

O contrato firmado pelas partes traz na cláusula décima, subcláusula 

segunda a seguinte previsão de sanção: 

INFRAÇÕES SANÇÃO 

Não firmar o instrumento de Contrato, 

quando convocado dentro do prazo 

previsto (até 05 dias úteis, a contar da 

data da convocação). 

Impedimento/Suspensão por 

até 02 anos 

Fraudar o procedimento de licitação. 
Impedimento/Suspensão de 

02 a 05 anos 

Apresentar declaração ou informação 

falsa, bem como adulterar 

documentos. 

Impedimento/Suspensão de 

02 a 05 anos 

Não promover a entrega do objeto da 

licitação no prazo estipulado no 

Contrato ou no prazo designado pelo 

CONTRATANTE. 

Multa de 10% e/ou 

Impedimento/Suspensão por 

até 2 anos 

Entregar mercadoria em desacordo 

com o previsto no Contrato, sem a 

prévia anuência do CONTRATANTE, 

acarretando, assim, atraso ou não 

entrega da mercadoria discriminada 

no Contrato. 

Multa de 10% e/ou 

Impedimento/Suspensão por 

até 2 anos 

 

Veja que há previsão expressa de sanção para o caso de não entrega 

do objeto da licitação no prazo estipulado no contrato ou designado 

pela contratante, sendo ela de multa de 10% e/ou 

impedimento/suspensão por até 2 anos. 

No caso presente, que resultou em inadimplemento contratual, 

resultando do não cumprimento das obrigações assumidas a aplicação 

da sanção de suspensão parece ser a mais adequada e condizente 

com todos os elementos aqui avaliados. A suspensão refere-se à 

contratação com o CISAMUSEP e período de duração é fixado em 1 

(um) ano, considerando a conduta e as consequências resultantes do 

inadimplemento contratual. 

 

DISPOSITIVO 

Posto isto, reconhece-se a infringência às regras previstas no contrato 

firmado entre as partes, isto é, a conduta da contratada no caso em 

questão violou normas e deveres que competia observar e em razão 

dessa violação aplica-se a sanção de suspensão do direito de 

contratar com o CISAMUSEP pelo período de 1 (um) ano, conforme 

fundamentação acima exposta. 

Publique-se no órgão oficial da Entidade e Intime-se a Contratada da 

referida decisão. 

Maringá/PR, 10 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 08/2022 

Partes: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião 

Paranaense e a empresa Dedetizadora Agroinsetos Ltda. 

Objeto: Prestação de serviço de dedetização e desratização, limpeza 

das caixas d’água e filtro da cisterna do CISAMUSEP. 

Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, 

conforme parecer nº 001/2023-PRO, de 20/01/2023. 

Dotação Orçamentária: 01.001.10.123.0001.2001.3.3.90.16.00.00. 

Prorrogação: O prazo do contrato originário, será prorrogado por mais 

12 (doze) meses, com vigência a partir de 11/03/2023 a 10/03/2024. 

Reajuste: Os itens não sofrerão reajustes, mantendo o valor da 

proposta inicial de R$ 4.449,64 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e 

nove reais e sessenta e quatro centavos). 

Data da Assinatura: 30 de janeiro de 2023. 

Foro: Maringá – Paraná 

Maringá, em 30 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

RESOLUÇÃO Nº 021/2023 

 O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do 

Setentrião Paranaense - CISAMUSEP, usando das atribuições que 

lhe confere o Estatuto em vigor, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica designado o doutor  ESTEVÃO SAUL HOFFMANN, 

inscrito no CRM PR nº 38.010, para atuar como Diretor Técnico do 

Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense 

– CISAMUSEP, em substituição funcional ao doutor JULIANO CEZAR 

PICOTTI, profissional médico, inscrito no CRM PR nº 21.261, Diretor 

Técnico titular, em razão de substituição funcional decorrente de 

afastamentos temporários ou concessão de férias regulares, em 

especial no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, 

mantidas as atribuições originárias para o fins de Direito e respectiva 

Responsabilidade Técnica.  

Art. 2º - A Secretaria Executiva expedirá os atos necessários à 

execução das disposições desta Resolução.  

http://www.cisamusep.org.br/
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De acordo com a Resolução nº 070/2013 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

com efeitos jurídicos retroativos a 30 de janeiro de 2023. 

Art. 4º - Publique-se.                                                         

Maringá, 31 de janeiro de 2023. 

ADEMIR LUIZ MACIEL 

PRESIDENTE 

EXTRATO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DA 

ÁREA DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES, 

PROCEDIMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

ESPECIALIZADOS DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2023 

À Comissão de Licitação do Consórcio Público Intermunicipal de 

Saúde do Setentrião Paranaense – CISAMUSEP 

Extrato do Credenciamento de Pessoas Jurídicas referente ao 

Contrato de Prestação de Serviços Complementares 

Especializados de Saúde para o Exercício de 2023 nºs 200/2022 e 

012/2023.   

Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas da Área da Saúde para 

Realização de Consultas, Exames, Procedimentos e demais Serviços 

Complementares Especializados de Saúde para o exercício de 2023. 

Fundamento Legal: Processo de Inexigibilidade nº 012/2022 – 

CISAMUSEP 

Resolução nº 084/2022 – CISAMUSEP; 

Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 24 da Lei Federal nº 8.80/90 e 

Decreto Estadual nº 10.086/2022 (arts. 228/261) e demais legislações 

aplicáveis; 

Decreto nº 4.507/2009, que aprovou o Regulamento do 

Credenciamento no âmbito estadual. 

Parecer Jurídico no 037/2022 – DIS/INE, de 05/10/2022 – Assessoria 

Jurídica do CISAMUSEP. 

Preço: De acordo com a Tabela de Procedimentos CISAMUSEP – 

2023 

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  

01.001.10.302.0003.2.007.3.3.90.39.50.99 

Foro: Maringá – Paraná. 

Aditivos e Contratos 

Especialidade Credenciado 

Número 
Data de 

Emissão 
Duração 

200/2022 22/12/2022 31/12/2023 Oftalmologia 
MANENTE & 

GONÇALVES LTDA 

012/2023 16/01/2023 31/12/2023 

Radiologia e 

Diagnóstico por 

Imagem, 

Reumatologia, 

Cardiologia 

com Área de 

Atuação em 

Ecocardiografia 

ASSISTCARE  

LTDA 

Maringá, 31 de janeiro de 2023. 

JANILSON MARCOS DONASAN 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
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