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CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ  

COREN/PR 
 

Processo Administrativo nº 060/2018 
 

Dispensa - Justificativa  
 

Publicação em jornal de grande circulação em Londrina/PR do Chamamento Público nº 001/2018 
– Aquisição de Imóvel para sediar a Subseção Londrina do Coren/PR. 

 
Valor estimadopara publicação R$ 990,00 (Novecentos e noventa reais). 

 

EMPRESA CNPJ DATA LOCAL 
VALOR  

UNITÁRIO 

Folha de Londrina 77.338.424/0001-95 

Dias úteis: 
Formato 2x4 
Noticiário  

Página Ímpar 
 3ª Feira 

07/08/2018 

Londrina R$ 600,00 

Final de Semana: 
Formato 3x4 
Classificados 
Padrão 
Domingo 
05/08/2018 

Londrina R$390,00 

TOTAL R$ 990,00 

 

Contratação Indicada 

Folha de Londrina 

Valor Unitário da Proposta R$ 990,00 (Novecentos e noventa reais). 

01.Trata-se de Processo Administrativo cadastrado junto ao COREN/PR sob o nº 060/2018, 
decorrente da determinação de contratar empresa para publicar Chamamento Público nº 001/2018 
– PA 50/2017, conforme Despacho da Sr.ª Presidente de fls. 04. 
 
02. Apesar da CF/88, no art. 37, XXI, da CF/88, acolher a presunção de que a prévia licitação 
produz a melhor contratação, o ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade da contratação 
direta, sem a necessidade de ser precedida por processo licitatório. As hipóteses de contratação 
direta podem ser agrupadas em duas categorias. Há as situações de dispensa de licitação, e os 
casos de inexigibilidade, disciplinadas respectivamente nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
03. A respeito dos dois institutos, Di Pietro diferencia da seguinte forma: 
 

 "A diferença básica entre as duas hipóteses está no fato de 
que, na dispensa, há possibilidade de competição que 
justifique a licitação; de modo que a lei faculta a dispensa, 
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que fica inserida na competência discricionária da 
Administração. Nos casos de inexigibilidade, não há 
possibilidade de competição, porque só existe um objeto ou 
uma pessoa que atenda às necessidades da Administração; 
a licitação é, portanto, inviável"(DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 
2002, p. 310, 320-321.)  

 
04.A pesquisa de preços consiste em procedimento prévio e indispensável para a verificação de 
existência de recursos suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública. Serve 
de base também para confronto e exame de propostas em licitação e estabelece o preço justo de 
referência que a Administração está disposta a contratar. 

Mediante a pesquisa de preços se obtém a estimativa de custos que se apresenta como de 
fundamental importância nos procedimentos de contratação da Administração Pública, 
funcionando como instrumento de baliza aos valores oferecidos nos certames licitatórios e 
àqueles executados nas respectivas contratações. 

Dentre as diversas funções da pesquisa de preços, destacamos a sua função de auxiliar a 
justificativa de preços na contratação. 

No caso em tela, os documentos anexados ao processo informam que o jornal Folha de Londrina 
é o único jornal que possui umacirculação diária em Londrina, além de ser o jornal que atinge 
269 municípios do Paraná, com tiragem diária em torno de 20.000 exemplares. Tais dados são 
confirmados pelo IVC – Instituto Verificador de Comunicação, que é uma entidade nacional 
sem fins lucrativos, responsável pela auditoria multiplataforma de mídia e certificar as métricas de 
desempenho de veículos impressos e digitais.Seu objetivo é fornecer ao mercado dados 
isentos e detalhados sobre comunicação.  

Além do mais, é notório que o jornal Folha de Londrina possui grande expressão em Londrina e 
Região, como meio de circulação de notícias importantes para o cenário político, econômico e 
social.  
 
Verificamos também a presença do Jornal União, na cidade de Londrina, com periodicidade 
semanal e tiragem de 10.000 (dez mil) exemplares atingindo além de Londrina, Cambé, 
Rolândia, Ibiporã, Sertanópolis e Arapongas. Tais dados forma fornecidos pelo próprio jornal. 
 
Já, em relação ao Jornal O Diário, quando solicitamos orçamento, fomos informados que não 
possuem circulação de Edição impressa em Londrina. É possível, apenas, o acesso OnLine para 
assinantes do jornal, reduzindo infinitamente a abrangência que gostaríamos de atingir, uma vez 
que o Chamamento Público é utilizado como um instrumento de prospecção de mercado 
destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, levando em consideração 
os fatores de localização e instalação condicionantes das escolhas, e, por fim, compatibilidade de 
preços e avaliação prévia. 
 
Por uma questão de cautela, verificamos também junto à ANJ – Associação Nacional de 
Jornais, se poderiam fornecer informações a respeito de quais jornais estariam presentes em 
Londrina e nos informaram que em seu site pode-se apenas verificar quem é ou não associado 
nos Estados, e foi verificado que no estado do Paraná, na cidade de Londrina, consta apenas um 
associado, ou seja, a Folha de Londrina. Os associados são geralmente jornais de grande 
circulação. 
 
Considerando ainda que um jornal de grande circulação seria um jornal impresso aceito e 
bastante consumido pela população e que o mesmo deve atingir a quase todas as classes e 
faixas da população e com base ainda no princípio publicidade, o valor do anúncio justifica-se em 
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função dos benefícios que a difusão da informação traz, ou seja, a devida comprovação do 
alcance do jornal é o maior custo benefício do anúncio. 
 
05. Isto posto, os fundamentos ora apresentados têm por finalidade indicar a contratação do 
Jornal Folha de Londrina-CNPJ nº77.338.424/0001-95,optando-se pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO,por questões relativas ao valor, com base no disposto no Art. 24, II da Lei 
8.666/1993, pelo valor de R$ 990,00 (Novecentos e noventa reais), após 
negociação,parapublicação do Chamamento Público nº 001/2018 que visa realizar a consulta de 
imóveis à venda em Londrina para sediar a Subseção Londrina – Coren/PR em dois dias distintos:  
 

1) Formato Noticiário - Terça-feira – Página ímpar  - 07/08/2018 
2) Formato Classificados – Domingo – Página padrão – 05/08/2018 
 

no intuito de atingir o maior número possível de interessados, além é claro das publicações já 
realizadas no DOU e Folha de São Paulo, que de acordo com  a ARP 22/2017 venceu a licitação 
para publicação de avisos e editais de licitação e outros de interesse do Coren/PR em jornal de 
grande circulação no Estado do Paraná ou Nacional conforme especificações do Pregão 
Eletrônico 17/2017. 
 
06. Deixamos, pois, de apresentar o Quadro Comparativo com a média mercadológica pela 
impossibilidade de realizar um comparativo visto se tratar de produtos com tiragens diferentes, 
com periodicidades diferentes e principalmente com abrangências diferentes, mas sem contudo 
deixar de atender os princípios da Isonomia, Publicidade, Moralidade e Probidade, revestindo-se 
tal procedimento de um código de postura e com atuação pautadana boa-fé para o atendimento 
das demandas sociais. 
 
07. Foi verificado que a empresa possui regularidade fiscal, após a emissão das certidões 
exigidas de acordo com os ditames da Lei 8.666/1993. 
 
08.O processo administrativo vinculado considera os termos da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações, e observa ao que estabelece os Princípios da Administração Pública, podendo ser 
submetido as demais fases pertinentes, após devido encaminhamento do PA, com a formalização 
da Dotação Orçamentária e Financeira e após isso, Parecer Jurídico e da Controladoria. 
 
 

Curitiba/PR, em 01 de agosto de 2018. 
 

 
 

Adriane Gomes de Moraes Lima 
Coordenadora de Licitações, 
Contratos e Convênios 

 
 


