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AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019 

PROCESSO Nº 59/2018 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

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 24 de 
setembro de 2019 às 09h00min 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 do presente certame de Pregão Presencial, para aquisição de pares 
de lentes de grau e armações, para distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde – 
SUS. 

2 - JUSTIFICATIVA: Considerando ser uma entidade de natureza jurídica de Consórcio, 
administrada pelos Municípios da Região da Comcam, o Ciscomcam oferece serviços à saúde 
aos munícipes desta região integrantes deste Consórcio, sendo a especialidade de 
oftalmologia uma das diversas especialidades aqui oferecidas à população, onde detectado 
problemas de visão nos pacientes, o Município o qual o paciente pertence, disponibiliza lentes 
e armações.  

Para que não sofra prejuízo no fornecimento das lentes e armações, prejudicando diretamente 
a população pela falta de materiais, iniciamos o presente procedimento licitatório visando a 
contratação da empresa com proposta mais vantajosa. 

Considerando ser uma entidade de natureza jurídica de Consórcio, administrada pelos 
Municípios da Região da Comcam, o Ciscomcam oferece serviços à saúde aos munícipes 
desta região integrantes deste Consórcio, sendo a especialidade de oftalmologia uma das 
diversas especialidades aqui oferecidas à população, onde detectado problemas de visão nos 
pacientes, o Município o qual o paciente pertence, disponibiliza lentes e armações para tal.  

Para que não sofra prejuízo no fornecimento das lentes e armações, prejudicando diretamente 
a população pela falta de materiais, iniciamos o presente procedimento licitatório visando a 
contratação da empresa com proposta mais vantajosa. 

3 - ESTIMATIVA DE CUSTOS: R$420.931,77 (quatrocentos e vinte mil novecentos e trinta e 
um reais e setenta e sete centavos) 

4 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente Contrato serão 

efetuadas à conta da Dotação Orçamentário nº: 01.01.10.302.0016.2.017.3.3.90.32.00.0 – 

FONTE 01001 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. 

 

Campo Mourão, 09 de setembro de 2019. 
 
 

Henrique Rodrigues Vigilato 
Pregoeiro – Portaria n° 11/2018 de 02/04/2018 

Presidente C.P.L – Portaria n° 12/2018 de 02/04/2018 


