
 

 

 

DESPACHO nº 187/2021 - GS/SECC 

 
Assunto: Credenciamento de empresas jornalísticas e editoras de jornais com 

circulação diária, a nível nacional, estadual e municipal/regional,  para  serviços  

de  publicidade  legal, para atender a Administração Pública do Estado do 

Paraná 

Protocolo: 17.756.918-6 

 

Senhor Secretário, 

1. Citando por brevidade os Despachos nº 81/2021 (fls. 121) e nº 93/2021 

(fls. 191/192), os quais justificam a necessidade da presente licitação, informa-se 

que publicado o Edital de Credenciamento e realizada a ampla divulgação do 

certame nos moldes legais, foi designada a Comissão de Credenciamento por meio 

da Resolução nº 078/2021-SECC (fls. 193 e 195/197). 

2. Conforme fls. 199/205 na etapa inicial de pré-qualificação ocorrida entre 

os dias 09/07/2021 e 27/08/2021 foram recebidos os documentos encaminhados 

pelos jornais interessados e efetuada a análise e demais diligências pela Comissão 

de Credenciamento. 

3. Em razão da pluralidade dos credenciados para as regiões administrativas 

nºs 02, 03, 04 e 11, na data de 15/09/2021 realizou-se sorteio para definição da 

sequência diária no sistema de rodízio de credenciados, nos termos do Item 8 e 

seguintes do Edital, lavrando-se a Ata das fls. 209/210. 

4. Destarte, como confirmado pela Informação nº 120/2021 do setor de 

Licitações, Contratos e Convênios (fls. 213/214), todos os procedimentos previstos 

no instrumento convocatório foram realizados, estando apto o protocolo para a 

homologação do sorteio e autorização para formalização dos contratos pela 

autoridade superior desta Pasta, consoante os arts. 42 e 43, do Decreto nº 

4.507/2009.  

Fabianne Gusso Mazzaroppi Winkelmann 
Assessora Técnica 
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1. De acordo com o exposto pela Assessoria Técnica.  

2. HOMOLOGO o resultado do sorteio (fls. 209/210) e AUTORIZO a 

formalização dos contratos com os jornais credenciados, com fulcro nos arts. 42 

e 43, do Decreto nº 4.507/2009. 

3. Encaminhe-se à AT/LCC para providências necessárias.  

 

Curitiba, 17 de setembro de 2021. 

 

João Evaristo Debiasi  
Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura. 
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