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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. 05/08/2020. Ext. 

de Publicação de Ata de Sessão Pública, de 

Termo de Adjudicação e de Termo de 

Homologação referente ao Processo nº 

12/2020, Pregão Eletrônico nº 06/2020, 

Registro de Preços nº 06/2020 cujo objeto é o 

Registro de Preços para futura e eventual 

aquisição de Baterias Automotivas para a 

Frota de veículos do Departamento de 

Transportes do CISALV. Ata de Sessão 

Pública, Termo de Adjudicação e Termo de 

Homologação disponibilizados no endereço: 

“http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/

ata2.asp?co_no_uasg=927658&numprp=000

062020&Seq=1”. Inf. das 12 as 17 horas pelo 

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

pregaoeletronico.cisalv@gmail.com, e pelo 

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

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 06/08/2020. ATA 

DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13/2020 – 

CONVITE Nº 02/2020. Aos seis dias do mês 

de agosto de 2020, às 09 horas, reuniu-se a 

Comissão de Licitações do CISALV, com a 

finalidade especial de proceder a abertura dos 

envelopes de Habilitação quanto ao Processo 

de Licitação supra mencionado, cujo objeto é 

a aquisição de pneus novos para frota de 

veículos da Gerência de Transportes do 

CISALV. Aberta a sessão, verificamos que 

das empresas convidadas, duas manifestaram 

interesse em participar do certame, e ainda 

uma empresa não convidada, ambas 

apresentando os Envelopes de Habilitação e 

de Proposta, sendo elas: WALDINEY 

OSCAR PEREIRA 08665904638, portadora 

do CNPJ nº 28.886.898/0001-66; AUTO 

PEÇAS ALVORADA LTDA – ME, 

portadora do CNPJ nº 00.348.627/0001-38; e 

JACAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA, 

portadora do CNPJ nº 86.615.671/0008-59; 

Registra-se que acompanhou os trabalhos da 

Comissão o Sr. Hélcio Cantarutti do 

Nascimento, portador do CPF nº 

587.859.306-87, representando a empresa 

JACAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA; 

Registra-se também que a comissão de 

licitações detectou que a empresa JACAR 

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA que não 

fora convidada para participar do certame, 

não está enquadrada como ME ou EPP nos 

termos da Lei, mas a comissão decidiu pela 

admissão da participação da referida empresa 

nos termos do subitem 04.3 do Instrumento 

Convocatório do Convite nº 02/2020 pois não 

houve o mínimo de três interessados 

devidamente enquadrados como ME ou EPP 

para a participação na Licitação. Registra-se 

ainda que esta sendo admitida a participação 

da empresa JACAR COMÉRCIO DE 

PNEUS LTDA, considerando que mesma 

realizou o Cadastro prévio de sua empresa no 

CISALV nos termos do §3º do art. 22 da Lei 

Federal nº 8.666/93 em 30 de julho de 2020. 

Fica registrado que o representante conferiu a 

inviolabilidade dos Envelopes de Habilitação 

e de Proposta de todos os licitantes 

rubricando-os. Na sequência fora procedida a 

abertura dos envelopes de Habilitação e 

análise dos documentos, onde a comissão 

verificou que ambas as empresas proponentes 

estavam com a documentação regular, 

apresentando todos os documentos de 

habilitação em conformidade com as 

exigências do edital, inclusive a empresa não 

convidada, que apresentou seu cadastro 

prévio que contemplou todos os documentos 

de habilitação, razão pela qual ambas as 

empresas foram declaradas habilitadas pela 

Comissão de Licitações do Consórcio. Em 

ato contínuo, foi colhida a assinatura do 

representante da empresa participante em 

todos os documentos de habilitação de ambas 

as empresas. Ao final da Sessão, o 

representante manifestou expressamente não 

ter nenhum interesse em interpor recurso 

quanto à fase de habilitação da Licitação. A 

Comissão abre prazo de recurso nos termos 

da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e 

delibera que caso não haja interposição de 

recursos, a Comissão procederá a Abertura 

dos Envelopes de Proposta desta licitação às 

14 horas do dia 11 de agosto de 2020 (terça-

feira). Nada mais havendo a ser tratado 

quanto à fase de Habilitação do presente 

Certame, lavrou-se a presente Ata 

encerrando-se a Sessão. Informações das 12 

as 17 horas pelo tel: (32) 3341-1235 ou email 

admplanejamento.cisalv@gmail.com. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 06/08/2020. 

Errata de Publicação. Por motivo de mero 

erro formal publica-se a presente Errata de 

Publicação. Na Edição do dia 04 de Agosto 

de 2020 do Diário Oficial Eletrônico do 

CISALV e-DOC, Onde se leu: “Art. 5º Fica 

aprovada a correção das despesas de Rateio 

para a Fonte de Recurso 102, Poder 01, Órgão 

01, Unidade 01, pelo índice IGP-M referente 

ao período dos últimos 06 (seis) meses”. 

Leia-se: “Art. 5º Fica aprovada a correção das 

despesas de Rateio para a Fonte de Recurso 

102, Poder 01, Órgão 01, Unidade 01, no 

valor fixo mensal de R$ 2.400,00 tendo por 

referencia o índice IPCA referente a janeiro 

2019 a junho de 2020.” Informações das 12 as 

17 horas pelo tel: (32) 3341-1235 ou email 

admplanejamento.cisalv@gmail.com. 
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