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AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO Nº 20/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 
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 30 de julho 
2019 às 14h00min processo de licitação a ser realizado na modalidade pregão eletrônico na 
plataforma Licitações-e site www.licitacoes-e.com.br, sob n° 775696 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 Eletrônico para aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes para o CISCOMCAM, que também serão utilizados 
pelo COMSUS – Programa Estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde, 
mediante recurso orçamentário disponibilizado pelo Convênio Federal sob n° 868816/2018 
pactuado entre o Ministério da Saúde e CISCOMCAM 
2 - JUSTIFICATIVA: 
O referido recurso proveniente de emenda parlamentar que foi disponibilizado vem possibilitar 
à aquisição de equipamentos e material permanente, onde poderá desta forma aparelhar bem 
melhor o CIS-COMCAM, como também se pretende fazer a substituição de equipamentos que 
não atende mais os interesses do serviço de saúde pública, assim a organização poderá 
proceder com a adequação mínima nos ambientes para o atendimento da rede público do SUS, 
como dos seus profissionais que nela atuam. Os equipamentos aqui solicitados vêm contribuir 
para que seja realizado: I) a aquisição de equipamentos o qual não dispomos e II) a ampliação 
dos serviços prestados. Aproveitando o ensejo deste objeto, esclarecemos que a respectiva 
organização dispõe de ambiente adequado para instalação e possui equipe técnica para 
operacionalizar os equipamentos. Nossa justificava parte do ponto da necessidade de obter 
equipamentos do qual não dispomos e de poder efetivar ampliação dos serviços prestados. A 
cada ano o CIS-COMCAM vem obtendo um aumento significativo nos atendimentos de 
algumas especialidades, do qual existe a necessidade da aquisição de equipamentos para a 
ampliação dos serviços. Vale salientar aqui que o CIS-COMCAM dispõe de ambiente adequado 
para instalação e operacionalização dos equipamentos e materiais permanente pleiteados, bem 
como a existência de recursos humanos habilitados para operacionalização dos mesmos, pois 
todos nós sabemos que o foco principal do recurso disponibilizado neste objeto é para elevar a 
qualidade e dar resolutividade nos atendimentos da rede pública de saúde.  
3 - ESTIMATIVA DE CUSTOS: 
3.1 - O custo estimado total da licitação é de R$250.310,00 (duzentos e cinquenta mil e 
trezentos e dez reais.) 
4 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1 - As despesas decorrentes do presente certame serão efetuadas à conta da DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA nº: 01.017.10.302.0017.2.020.4.4.90.52.00.0 - FONTE 01001 – 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE e 01.017.10.302.0017.2.020.4.4.90.52.00.0 – 
FONTE 31320 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 

 
Campo Mourão, 16 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 

http://www.licitacoes-e.com.br/

