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AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO Nº 12/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018 

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 02 de maio 2018 processo de licitação com a seguinte 

finalidade: 

1.1 OBJETO: O presente processo licitatório visa a aquisição de: 

a) 50 (cinquenta) unidades de pasta protetora para estomia, com tudo de 

55a 60 gramas; 

b) 50 (cinquenta) unidades de pó para utilização em periestomal 

macerada, com tubo de 25 a 30 gramas; 

c) 300 (trezentas) bolsas de urostomia, sistema 1 peça, com placa de 

resina sintética, hipoalergênica, com orifício inicial entre 10 a 19mm, 

recortável até 45 a 76mm. Bolsa com sistema antirrefluxo e válvula de 

drenagem. Com tela protetora que permite a respiração da pele; 

d) 6570 (seis mil quinhentos e setenta) bolsas para colostomia/ileostomia 

drenável, sistema 1 peça, com filtro de carvão acoplado na parte inferior 

da bolsa. Placa de resina sintética, hipoalérgico, com orifício inicial entre 

10 a 19mm, recortável até 64 a 70mm. Bolsa drenável, opaca, 

confeccionada em duas películas plástica não aderente com uma tela 

protetora que permite a respiração da pele. Com o clamp individual para 

cada bolsa; 

 

2 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 Considerando que os Municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão – 

CISCOMCAM realizam os pedidos mensalmente dos objetos descritos acima 
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tomamos a iniciativa de licitar os referidos objetos, uma vez que seus estoques 

encontram-se escasso, bem como as quantidades ora licitadas serão satisfatórias 

para o período de 12 meses. 

 

3 - ESTIMATIVA DE CUSTOS: 

3.1 O custo estimado total da licitação é de R$135.148,90 (CENTO E TRINTA 

E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). 

 

 

4 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

4.1 As despesas decorrentes do presente Contrato serão efetuadas à conta da 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÚMERO: 01.016.10.302.0016.2.017.3.3.90.32.00.0; 

Fonte 01001. 

 

Campo Mourão, 23 de abril de 2018. 

 

 

 

___________________________________ 
Henrique Rodrigues Vigilato 

Pregoeiro 
Portaria 11/2018 


