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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. 

13/07/2016. Termo de Adjudicação. 

Processo 07/2016 Pregão Presencial. 

01/2016. Obj: Registro de Preços para 

futura e eventual contratação de 

empresa para a prestação de serviços 

mecânicos, serviços eletrônicos, 

serviços de funilaria e serviços de 

alinhamento e balanceamento para 

atender a frota de veículos do 

Departamento de Transportes do 

CISALV. Adjudicada vencedora a 

empresa: José Nelson de Medeiros 

13088316680, portadora do CNPJ nº 

24.742.817/0001-01, nos itens 1, 2, e 

3 no valor total de R$ 51.750,00 

(cinqüenta e um mil setecentos e 

cinqüenta reais). 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. 

14/07/2016. Termo de Homologação. 

Processo 07/2016 Pregão Presencial. 

01/2016. Obj: Registro de Preços para 

futura e eventual contratação de 

empresa para a prestação de serviços 

mecânicos, serviços eletrônicos, 

serviços de funilaria e serviços de 

alinhamento e balanceamento para 

atender a frota de veículos do 

Departamento de Transportes do 

CISALV. Homologada vencedora a 

empresa: José Nelson de Medeiros 

13088316680, portadora do CNPJ nº 

24.742.817/0001-01, nos itens 1, 2, e 

3 no valor total de R$ 51.750,00 

(cinqüenta e um mil setecentos e 

cinqüenta reais). 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. 

14/07/2016. Ata de Registro de 

Preços Nº 01/2016. Ata assinada em 

14/07/2016 com vigência da data de 

sua assinatura até 14/07/2017 com 

fundamento no Processo 07/2016 

Pregão Presencial. 01/2016 cujo 

objeto é o Registro de Preços para 

futura e eventual contratação de 

empresa para a prestação de serviços 

mecânicos, serviços eletrônicos, 

serviços de funilaria e serviços de 

alinhamento e balanceamento para 

atender a frota de veículos do 

Departamento de Transportes do 

CISALV. Empresa Detentora da Ata 

de Registro de Preços: José Nelson de 

Medeiros 13088316680, portadora do 

CNPJ nº 24.742.817/0001-01. Valor 

Total do Registro de Preços: R$ 

51.750,00 (cinqüenta e um mil 

setecentos e cinqüenta reais). 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. 

14/07/2016. Contrato Nº 08/2016 

assinado em 14/07/2016 com vigência 

da data de sua assinatura até 

31/12/2016 com fundamento na Ata 

de Registro de Preços Nº 01/2016, 

cujo objeto é o a prestação de serviços 

mecânicos, serviços eletrônicos, e 

serviços de funilaria para atender a 

frota de veículos do Departamento de 

Transportes do CISALV. Empresa 

Contratada: José Nelson de Medeiros 

13088316680, portadora do CNPJ nº 

24.742.817/0001-01. Valor Total do 

Contrato: R$ 51.750,00 (cinqüenta e 

um mil setecentos e cinqüenta reais). 

Inf. das 12 as 17 horas pelo tel:(32) 

3341-1235, email 

licita.cisalv@gmail.com, e pelo Site 

https://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: wiz-uk4 

tel:(32)
mailto:licita.cisalv@gmail.com
https://www.cisalv.com.br/
tel:(32)
mailto:licita.cisalv@gmail.com
https://www.cisalv.com.br/
tel:(32)
mailto:licita.cisalv@gmail.com
https://www.cisalv.com.br/
tel:(32)
mailto:licita.cisalv@gmail.com
https://www.cisalv.com.br/
https://www.cisalv.com.br/imprensaoficial/

