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Alfredo Vasconcelos – Alto Rio Doce – Antônio Carlos – Barbacena – Capela Nova – Carandaí – Caranaíba – Cipotânea – Cristiano Otoni – Desterro 

do Melo – Ibertioga – Jeceaba – Paiva – Ressaquinha – Santa Bárbara do Tugúrio – Santana do Garambéu – Santa Rita de Ibitipoca –  

São Brás do Suaçui – Senhora dos Remédios 

 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. Ext. Ata de 

Adjudicação. 05/04/2019. Processo nº 

03/2019, na modalidade de Pregão 

Presencial nº 02/2019, Registro de Preços nº 

02/2019, cuja finalidade é o Registro de 

Preços para futura e eventual contratação de 

micro empresa, empresa de pequeno porte, 

ou equiparadas nos termos da lei para o 

fornecimento de acessórios e ferramentas de 

oficina, e para o fornecimento de peças e 

acessórios veiculares para a Frota de 

Veículos da Gerência de Transportes do 

CISALV. Adjudicada em 05/04/2019. 

Empresa Adjudicada Vencedora: Auto Peças 

Rocha LTDA - EPP portadora do CNPJ nº 

71.178.941/0001-68 no valor total de R$ 

623.936,40. Informações das 12 as 17h no 

tel: (32) 3341-1235, email: 

licita.cisalv@gmail.com, e pelo Sitio Oficial 

www.cisalv.com.br. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. Ext. 

Homologação. 08/04/2019. Processo nº 

03/2019, na modalidade de Pregão 

Presencial nº 02/2019, Registro de Preços nº 

02/2019, cuja finalidade é o Registro de 

Preços para futura e eventual contratação de 

micro empresa, empresa de pequeno porte, 

ou equiparadas nos termos da lei para o 

fornecimento de acessórios e ferramentas de 

oficina, e para o fornecimento de peças e 

acessórios veiculares para a Frota de 

Veículos da Gerência de Transportes do 

CISALV. Homologada em 08/04/2019. 

Empresa Homologada Vencedora: Auto 

Peças Rocha LTDA - EPP portadora do 

CNPJ nº 71.178.941/0001-68 no valor total 

de R$ 623.936,40. Informações das 12 as 

17h no tel: (32) 3341-1235, email: 

licita.cisalv@gmail.com, e pelo Sitio Oficial 

www.cisalv.com.br. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. Ata de Registro 

de Preços Nº 02/2019 assinada em 

08/04/2019 com vigência da data de sua 

assinatura até 07/04/2020 e com fundamento 

no Processo nº 03/2019, na modalidade de 

Pregão Presencial nº 02/2019, Registro de 

Preços nº 02/2019, cuja finalidade é o 

Registro de Preços para futura e eventual 

contratação de micro empresa, empresa de 

pequeno porte, ou equiparadas nos termos da 

lei para o fornecimento de acessórios e 

ferramentas de oficina, e para o 

fornecimento de peças e acessórios 

veiculares para a Frota de Veículos da 

Gerência de Transportes do CISALV. 

Empresa Detentora da Ata de Registro de 

Preços: Auto Peças Rocha LTDA - EPP 

portadora do CNPJ nº 71.178.941/0001-68. 

Valor Total do Registro de Preços da Ata: 

R$ 623.936,40. Inf. das 12 as 17 horas pelo 

tel:(32) 3341-1235, email 

licita.cisalv@gmail.com, e pelo Site 

https://www.cisalv.com.br. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 10/04/2019. 42ª 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

DE LICITAÇÃO. PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 11/2018 – 

CREDENCIAMENTO Nº 02/2018. Nos 

termos do subitem 5.1 do Edital do 

Credenciamento nº 02/2018, aos dez dias do 

mês de abril de 2019, às 07 horas e 30 

minutos, reuniu-se a Comissão de Licitações 

do CISALV, com a finalidade especial de 

proceder à análise dos documentos para 

Credenciamento da empresa cujo nome 

segue abaixo apresentado sendo: Laboratório 

de Patologia Bacchi LTDA portadora do 

CNPJ nº 02.198.537/0001-08. Após análise 

foi verificada a regularidade de toda a 

documentação da empresa, que atendeu 

expressamente ao exigido no Edital. Na 

seqüência fora realizada uma consulta ao 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Atos de 

Improbidade Administrativa em nome da 

pessoa jurídica e em nome da pessoa física 

que é o representante legal onde fora 

verificado que nada consta quanto à empresa 

proponente e seu representante conforme 

comprovantes anexos. Registra-se ainda que 

a respectiva empresa teve seu pedido de 

Credenciamento analisado também pela CPL 

conforme relatório anexo a esta ata de forma 

à verificar a compatibilidade do 

procedimento ao qual solicitou 

Credenciamento, com o quadro de 

profissionais e com os serviços e 

classificações de seu CNES, sendo ao final 

todo o pedido de credenciamento da 

respectiva empresa considerado deferido 

pela CPL. Nos termos do subitem 5.2 do 

Edital do Credenciamento nº 02/2018 e do 

art. 109 da Lei Federal 8.666/93, a Comissão 

anunciou a abertura de prazo de recurso por 

cinco dias úteis. Nada mais havendo a ser 

tratado fora encerrada a reunião e lavrada a 

presente Ata. Informações das 12 as 17 horas 

pelo tel: (32) 3341-1235, email: 

admplanejamento.cisalv@gmail.com, ou no 

Site www.cisalv.com.br. 
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A Autenticidade desta publicação poderá ser confirmada acessando https://www.cisalv.com.br/imprensaoficial/ 

Código de Verificação de Autenticidade: 1yq-jrw 
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