
 

 

Rua Mamborê, 1542 – Fone (44) 3523-3684 – CEP 87.302-140 
Campo Mourão – Paraná. CNPJ: 95.640.322/0001-01 

 E-mail: compras@ciscomcam.com.br 

AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019 

PROCESSO Nº 48/2019 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

1 - O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de 
Campo Mourão - CISCOMCAM, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ nº 
95.640.322/0001-01, vem por meio desta, tornar público que, realizar-se-á no dia 19 de 
agosto de 2019 às 09h30min processo de licitação a ser realizado na modalidade pregão 
presencial com a seguinte finalidade: 

1.1 - OBJETO: Constitui objeto do presente processo licitatório, selecionar a melhor proposta 
de empresa participante deste certame de Pregão Presencial para aquisição de compostos 
químicos, materiais laboratoriais, insumos a serem destinados exclusivamente ao laboratório 
de análises clínicas do Ciscomcam, destinado exclusivamente a realizar exames e análises 
clínicas dos munícipes da região de Campo Mourão os quais utilizam a rede pública de saúde 
SUS. 

2 - JUSTIFICATIVA: 
Após comunicado da responsável pela distribuição dos itens os quais serão licitados, 
solicitando a abertura de novo processo licitatório para aquisição dos respectivos itens, foi 
verificado junto ao departamento de compras a viabilidade da aquisição, onde detectou-se de 
fato a necessidade da compra. 
Com isso, deu-se início ao procedimento, com a pesquisa de mercado a qual encontra-se 
arquivada no processo administrativo. 
Se tratando de um Consórcio Público de Saúde, o qual presta serviços exclusivamente na 
área da saúde aos Municípios da região de Campo Mourão, o Ciscomcam, além de serviços 
médico, também fornece aos munícipes alguns produtos relacionados aos serviços prestados, 
como é o caso dos itens aqui licitados.  
Com isso, a aquisição é de suma importância para distribuição aos pacientes estomizados, 
devendo este pregão atender aos 25 Municípios consorciados pelo período estimado de 12 
(doze) meses. 

3 - ESTIMATIVA DE CUSTOS: 

3.1 - O custo estimado total da licitação é de R$100.942,50 (cento e nove mil novecentos e 
quarenta e dois reais e cinquenta centavos). 

4 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1 - As despesas decorrentes do presente certame serão efetuadas à conta da Dotação 
Orçamentária: 01.016.10.302.0016.2.017.33.90.32.00.0 – FONTE 01001 – MATERIAL, BEM OU 
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 

 

Campo Mourão, 26 de julho de 2019. 

 
Henrique Rodrigues Vigilato 

Pregoeiro – Portaria n° 05/2019 de 20/02/2019 
Presidente da C.P.L – Portaria n° 06/2019 de 20/02/2019 


