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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 – Santa Bárbara do Tugúrio – Santana do Garambéu – Santa Rita de Ibitipoca – São Brás do Suaçui – 

Ressaquinha – Senhora dos Remédios 

 

Consórcio Intermunicipal de Saúde 

Alto das Vertentes – CISALV. 

13/03/2018. 28ª ATA DE 

ABERTURA E JULGAMENTO DE 

LICITAÇÃO. PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 09/2017 – 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2017. 

Nos termos do subitem 5.1 do Edital 

do Credenciamento nº 01/2017, aos 

treze dias do mês de março de 2018, 

às 12 horas e 30 minutos, reuniu-se a 

Comissão de Licitações do CISALV, 

com a finalidade especial de proceder 

a análise dos documentos para 

Credenciamento das empresas cujos 

nomes seguem abaixo apresentados: 

Instituto Maternidade Assistência à 

Infância e Policlínica de Barbacena, 

portadora do CNPJ nº 

17.084.005/0001-42; Clínica 

Psiquiátrica Tollendal LTDA – ME, 

portadora do CNPJ nº 

08.049.953/0001-56; Muniz e Muniz 

Assistência Médica LTDA, portadora 

do CNPJ nº 15.271.048/0001-01; 

Gama Médica LTDA – ME, portadora 

do CNPJ nº 09.539.465/0001-90; 

Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz 

Serviços Médicos LTDA, portadora 

do CNPJ nº 11.067.935/0001-01; e 

Instituto Hermes Pardini S/A, 

portadora do CNPJ nº 

19.378.769/0029-77; Após análise foi 

verificada a regularidade de toda a 

documentação de ambas as empresas, 

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 sócios 

majoritários ou representantes legais 

onde fora verificado que nada consta 

quanto às empresas proponentes e 

seus representantes conforme 

comprovantes anexos. Registra-se que 

as respectivas empresas Habilitadas 

tiveram seus pedidos de 

Credenciamento analisados pelo 

Departamento de Administração e 

Planejamento conforme relatórios 

anexos a esta ata de forma à verificar 

a compatibilidade dos procedimentos 

ao qual solicitaram Credenciamento 

com o quadro de profissionais e com 

os serviços e classificações de seu 

CNES, sendo ao final todos os itens 

solicitados para credenciamento 

considerados deferidos pelo 

Departamento de Administração e 

Planejamento do CISALV, com 

exceção: “Dos itens nº 47, 48, e 83 da 

empresa Muniz e Muniz Assistência 

Médica LTDA que foram declarados 

inabilitados pois a respectiva empresa 

não possui cadastro de serviço e 

classificação em seu CNES 

compatível com os serviços expressos 

nestes itens.” “Dos itens nº 31, 46, 48, 

50, e 83 da empresa Instituto Hermes 

Pardini S/A que foram declarados 

inabilitados pois a respectiva empresa 

não contém em seu CNES 

profissional com CBO compatível 

para a execução dos serviços 

expressos nestes itens e/ou não possui 

cadastro de serviço e classificação em 

seu CNES compatível com os 

serviços expressos nestes itens.” Nos 

termos do subitem 5.2 do Edital do 

Credenciamento nº 01/2017 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 licita.cisalv@gmail.com, ou no 

Site www.cisalv.com.br. 

 

Consórcio Intermunicipal de Saúde 

Alto das Vertentes – CISALV. Ext. 

Homologação. 13/03/2018. Processo 

nº 03/2018, Pregão Presencial nº 

03/2018, Registro de Preços nº 

03/2018 cujo objeto é o Registro de 

Preços para futura e eventual 

contratação de empresa para o 

fornecimento de lubrificantes, filtros 

automotivos, graxas de lubrificação e 

aditivos anticorrosivos para atender a 

frota de veículos do Departamento de 

Transportes do CISALV. 

Homologada em 13/03/2018. 

Empresas Homologadas Vencedoras: 

Conveniência Ilha LTDA - ME 

portadora do CNPJ nº 

17.886.509/0001-86 homologada 

vencedora nos itens: 2, 5, e 10 no 

valor total de R$ 1.088,00; Mundo 

dos Utilitários Autopeças EIRELI – 

ME portadora do CNPJ nº 

27.115.972/0001-88 homologada 

vencedora nos itens: 6, 7, 8, e 9 no 

valor total de R$ 5.595,00; e Nagen 

Comércio e Serviços LTDA portadora 

do CNPJ nº 02.283.746/0004-28 

homologada vencedora nos itens: 1, 3, 

4, e 11 no valor total de R$ 5.190,00; 

Valor total da Licitação: R$ 

11.873,00. Ficam convocadas as 

empresas homologadas vencedoras 

para que encaminhem seus 

representantes para a assinatura da 

Ata de Registro de Preços na Sede do 

CISALV em horário de 07 às 17h no 

prazo máximo de dois dias a contar 

desta publicação. Informações das 12 

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

licita.cisalv@gmail.com, e pelo Sitio 

Oficial www.cisalv.com.br. 
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