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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. 08/11/2018. 

ATA DE CONTINUAÇÃO DE 

JULGAMENTO DE LICITAÇÃO. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10/2018 

CONVITE Nº 01/2018. Aos oito dias do mês 

de novembro de 2018, às 09 horas, reuniu-se 

a Comissão de Licitações do CISALV, com 

a finalidade especial de proceder a 

continuação do Julgamento de Licitação, 

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. Em 

preliminar registra-se que foram abertas na 

sessão de julgamento de 31/10/2018 as 

propostas das seguintes empresas: 

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; Em 

seguida foi apurado o seguinte resultado: 

WALDINEY OSCAR PEREIRA 

08665904638 – Item 1: R$ 71.040,00, Item 

2: R$ 848,00; AUTO PEÇAS ALVORADA 

LTDA – ME – Item 1: R$ 63.680,00, Item 2: 

R$ 779,20; JACAR COMÉRCIO DE 

PNEUS LTDA – Item 1: R$ 60.000,00, Item 

2: R$ 760,00; Fica registrado também que na 

respectiva sessão de julgamento de 

31/10/2018 a Comissão fez uma análise 

comparativa com os orçamentos previamente 

colhidos e verificou que os preços propostos 

pelas empresas participantes estão dentro do 

preço praticado no mercado, estando, 

inclusive abaixo do preço médio. Por fim foi 

verificado pela comissão que a proposta da 

Micro Empresa denominada AUTO PEÇAS 

ALVORADA LTDA – ME encontrou-se em 

situação de empate nos termos da Lei 

Complementar 123/2006 com a proposta da 

empresa JACAR COMÉRCIO DE PNEUS 

LTDA que não está enquadrada como ME 

ou EPP. Em razão disso a comissão 

fundamentada nos termos do item 16.1.2 do 

Edital de Carta Convite nº 01/2018 abriu 

prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 

referida Micro Empresa AUTO PEÇAS 

ALVORADA LTDA – ME se manifestasse 

com relação à sua decisão de apresentação 

de nova proposta com valor inferior à 

Proposta apresentada pela licitante mais bem 

classificada denominada JACAR 

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. Ao final 

do expediente daquele dia foi publicada a 

íntegra da Ata de Julgamento de Licitação 

no Diário Oficial Eletrônico do CISALV 

para que os licitantes tomassem 

conhecimento dos atos da Sessão. Ocorreu 

que na data de ontem a empresa AUTO 

PEÇAS ALVORADA LTDA – ME se 

manifestou oficialmente conforme 

documento anexo a esta ata, informando que 

“não tem interesse em apresentar nova 

proposta de preços de valor inferior ao 

encontrado pelo CISALV pelo fato de não 

ser viável para esta empresa”. Diante da 

Declaração da empresa AUTO PEÇAS 

ALVORADA LTDA – ME a comissão faz o 

seguinte julgamento: Fica declarada como 

vencedora a empresa: JACAR COMÉRCIO 

DE PNEUS LTDA, portadora do CNPJ nº 

86.615.671/0008-59, nos itens 1 e 2 no valor 

total de R$ 60.760,00 (sessenta mil 

setecentos e sessenta reais); Valor total da 

Licitação: R$ 60.760,00 (sessenta mil 

setecentos e sessenta reais). 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 adjudicará esta 

licitação às 09 horas do dia 13 de 

novembro de 2018 (terça-feira). Nada mais 

havendo a ser tratado lavrou-se a presente 

Ata, e foi declarada encerrada a presente 

Sessão. 

 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. Ext. 11º Termo 

de Ratificação 08/11/2018: Ratifico as 

decisões da Comissão Permanente de 

Licitações proferidas na Ata de 

Credenciamento Nº 47ª 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 seja Credenciada a 

seguinte empresa nos seguintes itens: 1 – 

Centro de Diagnóstico por Imagem 

Laguardia. LTDA – S/C, portadora do CNPJ 

nº 00.429.149/0001-90, nos itens nº 356 ao 

411; 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 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

assinado em 08/11/2018 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 

64/2018 celebrado entre o CISALV e a 

empresa Centro de Diagnóstico por Imagem 

Laguardia. LTDA – S/C portadora do CNPJ 

nº 00.429.149/0001-90 cuja qual fica 

credenciada nos itens nº 356 ao 411; 

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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