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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. 10/12/2018. 10ª 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 dezembro de 2018, às 08 horas, reuniu-

se a Comissão de Licitações do CISALV, com 

a finalidade especial de proceder à análise dos 
documentos para Credenciamento das empresas 

cujos nomes seguem abaixo apresentados 

sendo: Hemolab Laboratório de Patologia 
Clínica Ltda portadora do CNPJ nº 

02.280.664/0001-87; e ABC Laboratório de 

Análises Clínica Ltda portadora do CNPJ nº 
03.187.357/0001-19; Após análise foi 

verificada a regularidade de toda a 

documentação das empresas, que atenderam 
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 das pessoas jurídicas e 
em nome das pessoas físicas que são sócios 

majoritários onde fora verificado que nada 

consta quanto às empresas proponentes e seus 
representantes conforme comprovantes anexos. 

Registra-se ainda que as respectivas empresas 

tiveram seus pedidos de Credenciamento 
analisados também pela CPL conforme 

relatórios anexos a esta ata de forma à verificar 

a compatibilidade dos procedimentos aos quais 
solicitaram Credenciamento, com o quadro de 

profissionais e com os serviços e classificações 

de seu CNES, sendo ao final todos os pedidos 
de credenciamento das respectivas empresas 

considerados deferidos pela CPL, com excessão 

dos itens nº 60 e 165 da empresa Hemolab 
Laboratório de Patologia Clínica Ltda que teve 

seu pedido de credenciamento indeferido nestes 
itens haja vista não possuir profissional com 

CBO Compatível no CNES para a execução 

destes procedimentos. 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. 
 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das 

Vertentes – CISALV. Ext. de Homologação. 
06/12/2018. Processo nº 13/2018, na 

modalidade de Pregão Presencial nº 06/2018, 

cuja finalidade é a contratação de empresa 

pessoa jurídica para a prestação de serviços de 
lanternagem total de 04 (quatro) Veículos 

Micro ônibus Mercedes Benz carroceria 

modelo Comil Piá LO 915 da Gerência de 
Transportes do CISALV incluindo todo o 

material necessário para a execução dos 

serviços. Empresa Homologada Vencedora: 
Rafael Evangelista da Silva 06502299679 

portadora do CNPJ nº 29.355.763/0001-37 no 

item 1 no valor total de R$ 9.990,00. Valor 
total da Licitação: R$ 9.990,00. 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. Contrato Nº 

03/2018 assinado em 06/12/2018 com vigência 

de sua assinatura até 26/02/2019 e com 
fundamento no Processo nº 13/2018, na 

modalidade de Pregão Presencial nº 06/2018, 

cuja finalidade é a contratação de empresa 
pessoa jurídica para a prestação de serviços de 

lanternagem total de 04 (quatro) Veículos 

Micro ônibus Mercedes Benz carroceria 
modelo Comil Piá LO 915 da Gerência de 

Transportes do CISALV incluindo todo o 

material necessário para a execução dos 
serviços; Empresa Contratada: Rafael 

Evangelista da Silva 06502299679 portadora 

do CNPJ nº 29.355.763/0001-37. Valor Total 
do Contrato: R$ 9.990,00. Informações das 12 

as 17h - tel: (32) 3341-1235 email 

institucional.cisalv@gmail.com. 
 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das 

Vertentes – CISALV. Ext. 12º Termo de 
Ratificação 10/12/2018: Ratifico as decisões da 

Comissão Permanente de Licitações proferidas 

nas Atas de Credenciamento Nº 48ª e 49ª 
referentes ao Processo nº 09/2017, na 

modalidade de Inexigibilidade/Credenciamento 
nº 01/2017, cuja finalidade é o credenciamento 

de pessoas jurídicas para prestação de serviços 

complementares privados de assistência à saúde 
no âmbito do SUS, especialmente a prestação 

de serviços complementares de assistência 

Médico-Hospitalar e Pré-Hospitalar, 
compreendendo: consultas especializadas e 

exames diversos tais como: Radiografias, 

Tomografias, Ressonâncias Magnéticas, 
Ultrassons, Cintilografias, exames laboratoriais, 

Biópsias, exames oftalmológicos, cirurgias 

diversas dentre diversos outros procedimentos 
na área de saúde para o exercício de 2018, em 

complementação ou não cobertos pela rede 

pública, visando atendimento aos municípios 
participantes do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Alto das Vertentes – CISALV, na forma 

do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas 

alterações, para que sejam Credenciadas as 
seguintes empresas nos seguintes itens: 1 – 

Fundação João Theodosio Araujo, portadora do 

CNPJ nº 21.593.520/0001-25, nos itens nº 40 
ao 43, 51, 54, 57, 58, 62, 64, 80, 100, 125, 135, 

139, 152, e 344; 2 – Guilherme Gomide de 

Sousa, portadora do CNPJ nº 25.311.633/0001-
41, nos itens nº 08 ao 14, 16, 17, 19, 21, 107 ao 

113, 115, 116, 118, 120; Publique-se o presente 

ato, na forma da Lei, Márcia Cristina Machado 
Amaral - Presidente do CISALV. Inf. das 12 as 

17h - tel: (32) 3341-1235 email 

licita.cisalv@gmail.com, Site 
www.cisalv.com.br. 

 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das 

Vertentes – CISALV. Extrato de TERMOS 

DE CREDENCIAMENTO assinados em 

10/12/2018 com vigência compreendida entre a 
data de sua assinatura até 31/12/2018, referente 

ao Processo nº 09/2017, na modalidade de 

Inexigibilidade/Credenciamento nº 01/2017, 
cuja finalidade é o credenciamento de pessoas 

jurídicas para prestação de serviços 

complementares privados de assistência à saúde 
no âmbito do SUS, especialmente a prestação 

de serviços complementares de assistência 

Médico-Hospitalar e Pré-Hospitalar, 
compreendendo: consultas especializadas e 

exames diversos tais como: Radiografias, 

Tomografias, Ressonâncias Magnéticas, 
Ultrassons, Cintilografias, exames laboratoriais, 

Biópsias, exames oftalmológicos, cirurgias 

diversas dentre diversos outros procedimentos 
na área de saúde para o exercício de 2018, em 

complementação ou não cobertos pela rede 

pública, visando atendimento aos municípios 
participantes do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Alto das Vertentes – CISALV. TERMO 

DE CREDENCIAMENTO Nº 65/2018 
celebrado entre o CISALV e a empresa 

Fundação João Theodosio Araujo portadora do 
CNPJ nº 21.593.520/0001-25 cuja qual fica 

credenciada nos itens nº 40 ao 43, 51, 54, 57, 

58, 62, 64, 80, 100, 125, 135, 139, 152, e 344; 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 

66/2018 celebrado entre o CISALV e a empresa 

Guilherme Gomide de Sousa portadora do 
CNPJ nº 25.311.633/0001-41 cuja qual fica 

credenciada nos itens nº 08 ao 14, 16, 17, 19, 

21, 107 ao 113, 115, 116, 118, 120; 
Informações no email licita.cisalv@gmail.com, 

Site www.cisalv.com.br, e das 12 as 17h pelo 

tel: (32) 3341-1235. 
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