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AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 05/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 

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 04 de 
abril 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: Constitui objeto do presente processo licitatório, selecionar a melhor proposta 
para a aquisição de material ambulatorial e hospitalar para manutenção dos atendimentos 
desenvolvidos pelo CISCOMCAM e COMSUS, num prazo de 12 (doze) meses, conforme 
especificações e condições constantes do Termo de Referência. 
 
2 - JUSTIFICATIVA: 
2.1 – Considerando ser um ambiente de saúde o qual se limita a atendimentos exequíveis 
em consultórios ou ambulatórios, o Ciscomcam guarnece os munícipes da região da 
Comcam com atendimentos médicos limitados ao que se denomina de atendimento 
ambulatorial, e para tanto, necessita de diversos materiais hospitalares para que estes 
atendimentos não sofram qualquer prejuízo em sua continuidade, fazendo com que o 
presente certame seja realizado para a aquisição dos itens apresentados logo abaixo.  
Com a proximidade do término de contratos com empresas fornecedoras de materiais de 
limpeza, produtos de higienização e demais utensilio utilizados diariamente (copa e cozinha) 
fora solicitado junto aos setores de compras e almoxarifado - responsáveis pela compra dos 
materiais e pelo recebimento, guarda e distribuição de materiais quanto pelo 
estabelecimento do fluxo dos materiais na empresa -, o levantamento do saldo atual dos 
itens componentes da licitação. 
2.2 - Com a proximidade do término de contratos com empresas fornecedoras destes 
gêneros, foi solicitado junto ao setor de compras e almoxarifado - responsáveis pela compra 
dos materiais e pelo recebimento, guarda e distribuição de materiais quanto pelo 
estabelecimento do fluxo dos materiais na empresa, o levantamento do saldo atual dos itens 
componentes da licitação. 
Constatando-se, portanto, a insuficiência no saldo, foi solicitado levantamento das 
quantidades necessárias (com referência ao consumo aproximado do último ano) para 
utilização num prazo de 12 (doze) meses e encaminhadas ao setor de licitação para 
abertura de processo licitatório. 
2.3 - Desta forma, deu-se início ao levantamento de orçamentos, legislação aplicável, 
dotação orçamentária e demais informações que pressupõem a confecção do termo de 
referência a fim de dar continuidade a um processo licitatório para aquisição dos materiais 
com intuito de atender as necessidades do CISCOMCAM e COMSUS. 
 
3 - ESTIMATIVA DE CUSTOS: 
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3.1 - O custo estimado total da licitação é de R$238.369,09 (duzentos e trinta e oito mil 
trezentos e sessenta e oito reais e nove centavos.). 
 
4 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta da DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA nº: 01.001.10.302.0001.2.001.3.3.90.30.0.0 – FONTE 01001 – MATERIAL 
DE CONSUMO. 

 
 

Campo Mourão, 06 de março 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 
 


