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AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

 
 
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 26 DE 
FEVEREIRO DE 2019  às 09h00min processo de licitação a ser realizado na modalidade 
pregão eletrônico na plataforma Licitações-e site www.licitacoes-e.com.br com a seguinte 
finalidade: 
 
1.1 OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e 
abastecimento, no período de 12 (doze) meses, de combustíveis (Gasolina Comum, 
Etanol e Diesel S-10). A empresa vencedora deverá possuir no mínimo 01 (um) posto de 
abastecimento na Cidade de Campo Mourão/PR, ou num raio não superior a 10 km de 
distância da sede do Ciscomcam, sito a Rua Mamborê, n° 1542, Campo Mourao/PR, para 
o atendimento dos veículos que compõe a frota do Ciscomcam. 
 
2 - JUSTIFICATIVA: 
2.1 A presente contratação de empresa especializada para o fornecimento e 
abastecimento dos veículos oficiais do CISCOMCAM, torna-se necessária para o 
transporte dos munícipes que procuram os atendimentos à saúde oferecidos pelo 
CISCOMCAM, onde diariamente necessitam do deslocamento até os postos de saúde e 
clínicas credenciadas para realizarem consultas, exames. 
Assim, o CISCOMCAM busca oferecer a proposta mais vantajosa, tanto para a 
Administração Pública quanto aos usuários, que buscam os serviços oferecidos. 
 
3 - ESTIMATIVA DE CUSTOS: 
3.1 O custo estimado total da licitação é de: R$39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos 
reais). 
 
4 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta da 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA nº: 01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.0000. FONTE 

01001 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

 
Campo Mourão, 13 de fevereiro de 2019. 

 

Henrique Rodrigues Vigilato 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Portaria n° 12/2018 de 02/04/2018 


