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Diário Oficial Eletrônico do CISALV e-DOC
Ressaquinha, 26 de Março de 2020
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das
Vertentes – CISALV. UASG 927658.
26/03/2020. Aviso de Licitação. Pregão
Eletrônico 02/2020 Proc. 05/2020 Registro de
Preços. 02/2020. Obj: Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de material médico
hospitalar e diversos outros insumos de saúde
atendendo à demandas de emergência em Saúde
Pública dos municípios consorciados ao
CISALV
referente
ao
surto
do
CORONAVÍRUS, Total de Itens Licitados: 15.
Edital disponível a partir de 27/03/2020 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 no
endereço: Rua Vice Prefeito Antônio A. de
Lima Nº 135, Centro – Ressaquinha/MG ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/,
ou
“https://www.cisalv.com.br/”.
Entrega
das
Propostas: a partir de 27/03/2020 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 02/04/2020 às 08h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Vide
Edital
e
e-mail:
pregaoeletronico.cisalv@gmail.com.
Carlos
Henrique Machado – Secretário Executivo do
CISALV.
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das
Vertentes – CISALV. 23/03/2020. 35ª ATA
DE ABERTURA E JULGAMENTO DE
LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº
09/2019 – CREDENCIAMENTO Nº 03/2019.
Nos termos do subitem 5.1 do Edital do
Credenciamento nº 03/2019, aos vinte três dias
do mês de Março de 2020, às 09 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: Ultra Center LTDA, portadora de CNPJ:
38.741.351/0001-26. 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 da pessoa
jurídica e em nome da pessoa física que é o
representante legal onde fora verificado que
nada consta quanto a empresa proponente e seu
representante conforme comprovantes anexos.
Registra-se ainda que a respectiva empresa teve
seu pedido de Credenciamento analisado
também pela CPL conforme relatório anexo a
esta ata de forma à verificar a compatibilidade
dos
procedimentos
que
solicitou
o
Credenciamento, com o quadro de profissionais
e com os serviços e classificações de seus
CNES, sendo ao final todo o pedido de
credenciamento
da
respectiva
empresa
considerados deferidos pela CPL. Nos termos
do subitem 5.2 do Edital do Credenciamento nº
03/2019 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
admplanejamento.cisalv@gmail.com, ou no Site
www.cisalv.com.br.
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das
Vertentes – CISALV. 25/03/2020. Ext. de Ata
de Sessão Pública. ATA DE ABERTURA DE
LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº
03/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº
02/2020. Aos vinte e cinco dias do mês de
março de 2020, às 09 horas, na Sede
Administrativa do CISALV, situada na Rua
Vice Prefeito Antônio A. de Lima, nº 135,
Bairro Centro, em Ressaquinha – MG,
reuniram- se o Pregoeiro Otávio Geraldo
Mateus, a Equipe de Apoio representada pelo
Sr. Sivaldo da Silva, para instaurar a Sessão
Pública do Processo Licitatório 03/2020 na
modalidade de Pregão Presencial nº 02/2020,
cujo objeto consiste na contratação de empresa
pessoa jurídica especializada no fornecimento
de combustíveis para a frota de veículos da
Gerência de Transportes do CISALV para o
exercício de 2020, conforme as especificações
do Edital e de seus Anexos. Assim, na data e
horário acima designados para a sessão pública,
compareceu o seguinte Licitante: Auto posto
Ressaquinha LTDA portadora do CNPJ nº
18.806.331/0002-60 representada por seu
Procurador o Sr. Gerson Natalino dos Santos,
portador do CPF nº 453.534.846-49. Iniciandose os trabalhos, o Pregoeiro procedeu ao
credenciamento e ao recebimento dos Envelopes
nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). O
representante fora devidamente Credenciado.
Continuando, passou-se à fase de abertura e
análise da Proposta do Licitante participante,
tendo sido as respectivas folhas e envelopes
rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
licitante presente. A Proposta fora analisada
pelo Pregoeiro, pelo membro da Equipe de
Apoio que verificaram sua aceitabilidade, bem
como o atendimento de todas as especificações
técnicas do Edital. Em seguida, foi efetuada a
leitura, em voz alta, dos valores ofertados que
seguem anexos no mapa de apuração. Logo
após passou-se para a fase de lances, conforme
consta na tabela em anexa. Encerrada a fase de
lances foi dada continuidade ao certame, onde
foi aberto o Envelope nº 2, contendo a
documentação de habilitação do Licitante Auto
Posto Ressaquinha LTDA portadora do CNPJ nº
18.806.331/0002-60, tendo sido as respectivas
folhas rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio e licitante presente. Nos termos do Item
6.13 do Edital fica alterada a proposta da
empresa vencedora, que após a fase de lances
verbais teve sua proposta atualizada para: Item 1
– Óleo Diesel S500: R$ 3,499 o litro; 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 da pessoa jurídica e
em nome da pessoa física que é o sócio
majoritário onde fora verificado que nada consta
quanto à empresa proponente e seu sócio
majoritário conforme comprovantes anexos.
Após análise dos documentos de Habilitação, o
Pregoeiro declarou a empresa habilitada, por
apresentar toda a documentação em pleno
acordo com as exigências do Edital. O
representante
da
empresa
declarou
expressamente não ter interesse em manifestar
recurso sobre as decisões do Pregoeiro quanto
ao certame. Desta forma o Pregoeiro no
exercício de suas atribuições expressas em Lei
Adjudicou como vencedora para o item 1 a
empresa Auto Posto Ressaquinha LTDA
portadora do CNPJ nº 18.806.331/0002-60 no
valor total de R$ 76.978,00. Nada mais havendo
a tratar, eu Pregoeiro do CISALV, lavrei a
presente Ata, que vai assinada por mim, pela
Equipe de Apoio, e pelo Licitante participante
cuja qual será publicada na Imprensa Oficial do
CISALV, e encaminhada à autoridade superior
para as providências cabíveis. Inf. das 12 as 17
horas pelo tel: (32) 3341-1235, e-mail:
licita.cisalv@gmail.com,
e
pelo
Site:
https://www.cisalv.com.br.
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das
Vertentes – CISALV. Ext. Ratificação
26/03/2020. Processo nº 04/2020, Dispensa nº
01/2020 fundamentada no art. 4º da Lei Federal
nº 13.979/2020. Obj: Contratação de empresa
para o fornecimento de Álcool etílico 70% para
atender às necessidades de emergência e Saúde
Pública referente ao surto do COVID-19 para os
municípios Consorciados ao CISALV. Empresa
Vencedora: RICCOLAB PRODUTOS PARA
LABORATORIOS
LTDA
CNPJ
nº
28.325.560/0001-35. Valor Total: R$ 33.540,00.
Inf das 12 as 17h - tel: (32) 3341-1235, e-mail:
institucional.cisalv@gmail.com, e pelo Sítio
Oficial: www.cisalv.com.br.
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das
Vertentes – CISALV. Ext. Contrato Nº
05/2020 assinado em 26/03/2020 com vigência
da data de sua assinatura até 26/06/2020 e com
fundamento no Processo nº 04/2020, Dispensa
nº 01/2020. Obj: Contratação de empresa para o
fornecimento de Álcool etílico 70% para
atender às necessidades de emergência e Saúde
Pública referente ao surto do COVID-19 para os
municípios Consorciados ao CISALV. Empresa
Contratada: RICCOLAB PRODUTOS PARA
LABORATORIOS
LTDA
CNPJ
nº
28.325.560/0001-35. Valor Total do Contrato:
R$ 33.540,00. Informações das 12 as 17h - tel:
(32)
3341-1235,
email:
institucional.cisalv@gmail.com, e pelo Sítio
Oficial: www.cisalv.com.br.
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