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AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 08/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019 

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 9 de abril 
2019 às 14h00min 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 de empresa participante do presente certame de Pregão Eletrônico para aquisição 
de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde. 
 
2 - JUSTIFICATIVA: 
2.1 - Item 01 - 02 (dois) fogões industriais: A aquisição visa atender a necessidade do 
setor de copa e cozinha do Ciscomcam, o qual necessita da substituição do fogão o qual é 
utilizado atualmente, considerando que sua condição atual não está sendo utilizada sua total 
finalidade, no que se refere ao preparo de café, chá, aquecimento de alimentos destinados 
aos servidores/terceirizados que se alimentam no horário de almoço e demais refeições. 
(Descrição no Anexo I – Termo de Referência do edital).  
2.2 - Item 02 - 05 (cinco) Impressoras a laser: A aquisição das impressoras serão 
utilizadas no departamento administrativo, salas de consulta e recepção, onde serão 
substituídas por aquelas que vem apresentando maiores problemas técnicos, prejudicando a 
funcionalidade dos departamentos do Ciscomcam, onde a aquisição facilitara a execução 
das atividades nos setores competentes. (Descrição no Anexo I – Termo de Referência do 
edital).  
2.3 - Item 03 - 08 (oito) computadores (Desktop-Básico): A aquisição deste item está 
sendo realizada em virtudes de algumas máquinas as quais são utilizadas no Ciscomcam 
serem de características passadas, atrapalhando o desenvolvimento da atividade exercida 
pelo servidor o qual utiliza esta máquina devido a insuficiência de capacidade técnica, bem 
como instalação de algumas delas em setores os quais não tem o devido equipamento. 
(Descrição no Anexo I – Termo de Referência do edital). 
2.4 -  Item 04 - 01 (um) Bera – Sistema de Potencial Evocado: A audição é fundamental 
para a aquisição e desenvolvimento da linguagem verbal e integração social. A surdez 
infantil pode comprometer seriamente o desenvolvimento emocional, cognitivo e social da 
criança. Por esse motivo, é importante que seu diagnóstico seja realizado o quanto antes 
para que o trabalho de estimulação da comunicação entre o bebê e seus pais o mais cedo 
possível e tenha um efeito rápido no seu desenvolvimento. Um diagnóstico precoce pode 
permitir os bebês iniciarem o tratamento antes dos 6 meses, evitando assim as alterações 
da linguagem e favorecendo o desenvolvimento neuropsicológico da criança. Considerando 
que o Ciscomcam realiza atendimentos em várias áreas da saúde, a aquisição do 
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equipamento é necessário para que seja diagnosticado precocemente sinais de surdez em 
recém nascidos. (Descrição no Anexo I – Termo de Referência do edital). 
 
3 - ESTIMATIVA DE CUSTOS: 
3.1 - O custo estimado total da licitação é de R$93.960,00 (noventa e três mil novecentos 
e sessenta reais) 
 
4 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1 - As despesas decorrentes do presente certame serão efetuadas à conta da DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA nº: 01.017.10.302.0017.2.018.4.4.90.52.00.0 - FONTE 31318 – 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

 
 

 
Campo Mourão, 27 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 
 


