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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. 15/06/2021. 

TERMO DE ANULAÇÃO. PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 08/2021 – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 01/2021. Após avaliado 

pedido da Gerência de Transportes do 

CISALV, foi diagnosticada falha na 

formalização dos preços de referência 

referentes ao Processo nº 08/2021, na 

modalidade de Pregão Presencial nº 01/2021, 

cuja finalidade é a aquisição de Diesel S500, 

Diesel S10 e ARLA para a frota de veículos 

da Gerência de Transportes do CISALV. 

Diante da falha verifica decido pela 

ANULAÇÃO INTEGRAL do presente 

procedimento com fundamento no art. 49 da 

Lei Federal nº 8.666/93, pela ausência de 

legalidade e a segurança jurídica, 

considerando que os valores máximos 

aceitáveis estabelecidos no procedimento não 

condizem com a realidade de mercado. 

Determino a abertura de novo procedimento 

administrativo, e advirto ao Setor 

Requisitante que se atenha de mais atenção e 

zelo na elaboração de sua requisição de 

forma a evitar atrasos nas contratações, e de 

forma a evitar a criação de insegurança 

jurídica aos Processos Licitatórios de sua 

competência no CISALV. Ressaquinha, 15 

de junho de 2021. CARLOS HENRIQUE 

MACHADO - Secretário Executivo do 

CISALV. Informações das 12 as 17 horas 

pelo tel: (32) 3341-1235, e-mail: 

institucional.cisalv@gmail.com, e pelo Site: 

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 16/06/2021. 

Aviso de Licitação. Pregão Presencial 

02/2021 - UASG 927658. Proc. 09/2021. 

Obj: Aquisição de Diesel S500, Diesel S10 e 

ARLA para a frota de veículos da Gerência 

de Transportes do CISALV para o exercício 

de 2021, Total de Itens Licitados: 03. Edital 

disponível a partir de 17/06/2021 das 08h00 

às 12h00 e das 13h00 às 17h00 no endereço: 

Rua Vice Prefeito Antônio A. de Lima Nº 

135, Centro - Ressaquinha/MG ou 

“https://www.cisalv.com.br”. Entrega das 

Propostas: a partir de 17/06/2021 às 08h00 na 

Sede do CISALV. Abertura das Propostas: 

01/07/2021 às 14h. Informações Gerais: Vide 

Edital e e-mail: 

pregaoeletronico.cisalv@gmail.com. Carlos 

Henrique Machado - Secretário Executivo do 

CISALV. Ressaquinha, 16 de junho de 2021. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 16/06/2021. 30ª 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

DE LICITAÇÃO - PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 18/2020 – 

CREDENCIAMENTO Nº 03/2020. Nos 

termos do subitem 5.1 do Edital do 

Credenciamento nº 03/2020, aos dezesseis 

dias do mês de junho de 2021, às 11 horas e 

05 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: Pouso Alegre Pet-Ct Diagnósticos 

LTDA, portadora de CNPJ: 

12.980.050/0001-61. 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 das 

pessoas jurídicas e em nome das pessoas 

físicas que são os representantes legais onde 

fora verificado que nada consta quanto a 

empresa proponentes e seus representantes 

conforme comprovantes anexos. Registra-se 

ainda que a respectiva empresa teve seus 

pedidos de Credenciamento analisados 

também pela CPL conforme relatórios 

anexos a esta ata de forma à verificar a 

compatibilidade dos procedimentos ao quais 

solicitaram Credenciamento, com o quadro 

de profissionais e com os serviços e 

classificações de seus CNES, sendo ao final 

todos os pedidos de credenciamento das 

respectivas empresas considerados deferidos 

pela CPL. Nos termos do subitem 5.2 do 

Edital do Credenciamento nº 03/2020 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 às 17 horas 

pelo tel: (32) 3341-1235, e-mail: 

admplanejamento.cisalv@gmail.com, ou no 

Site: www.cisalv.com.br. 
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