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Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 15/02/2022. Ext. 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 

16/2021 assinado em 15/02/2022 com 

vigência compreendida da data de sua 

assinatura até 31/05/2023. Obj: Prorrogação 

do prazo de vigência do contrato de prestação 

de serviços de locação de software web ou 

desktop para a expedição de Nota Fiscal 

Eletrônica de Fornecimento modelo 55 para 

atender à demanda da Gerência de 

Faturamento do CISALV, para a nova data 

de 31 de maio de 2023. Contratada: 

FABRÍCIO FRANCO DE CARVALHO, 

portadora do CNPJ nº 07.489.086/0001-07. 

Informações das 12 as 17 horas pelo tel: (32) 

3341-1235 ou e-mail: 

institucional.cisalv@gmail.com. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 25/02/2022. 

AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022. 

Pregão Eletrônico nº 05/2022, Proc. 05/2022. 

Obj: Aquisição de Gasolina, Diesel S500, 

Diesel S10 e ARLA para a frota de veículos 

da Gerência de Transportes do CISALV para 

o exercício de 2022, Total de Itens Licitados: 

07. Edital disponível a partir de 02/03/2022 

das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 no 

endereço: Rua Vice Prefeito Antônio A. de 

Lima Nº 135, Centro - Ressaquinha/MG ou 

https://www.gov.br/compras/pt-br/, ou 

“https://www.cisalv.mg.gov.br”. Entrega das 

Propostas: a partir de 02/03/2022 às 08h00 

no site www.comprasnet.gov.br. Abertura 

das Propostas: 16/03/2022 às 09h00 no site 

https://www.gov.br/compras/pt-br/. 

Informações Gerais: Vide Edital e e-mail: 

pregaoeletronico.cisalv@gmail.com. Carlos 

Henrique Machado - Secretário Executivo do 

CISALV. Ressaquinha, 25 de fevereiro de 

2022. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 25/02/2022. 18ª 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

DE LICITAÇÃO - PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 16/2021 - 

CREDENCIAMENTO Nº 01/2021. Nos 

termos do subitem 5.1 do Edital do 

Credenciamento nº 01/2021, aos vinte cinco 

dias do mês de fevereiro de 2022, às 10 horas 

e 55 minutos, reuniu-se a Comissão de 

Licitações do CISALV, com a finalidade 

especial de proceder à análise dos 

documentos para Credenciamento das 

empresas cujo nome segue abaixo 

apresentado sendo: Croe – Clinica de 

Radiologia Odontologica Entrerrianos Ltda, 

portadora do CNPJ: 21.758.980/0001-66; 

Clínica Central Saúde de Barbacena Ltda, 

portadora do CNPJ: 37.762.806/0001-27; 

Alves Monteiro Serviços de Ultrassonografia 

Ltda, portadora do CNPJ: 

33.860.779/000174. Após análise foi 

verificada a regularidade de toda a 

documentação das empresas, que atenderam 

expressamente ao exigido no Edital. Na 

sequencia 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 representantes legais onde 

fora verificado que nada consta quanto as 

empresas proponentes e seus representantes 

conforme comprovantes anexos. Registra-se 

ainda que as respectivas empresas tiveram 

seus pedidos de Credenciamento analisados 

também pela CPL conforme relatórios 

anexos a esta ata de forma à verificar a 

compatibilidade dos procedimentos ao quais 

solicitaram Credenciamento, com o quadro 

de profissionais e com os serviços e 

classificações de seus CNES, sendo ao final 

todos os pedidos de credenciamento das 

respectivas empresas considerados 

deferidos pela CPL. Nos termos do subitem 

5.2 do Edital do Credenciamento nº 01/2021 

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 às 17 horas pelo tel: (32) 

3341-1235, email: 

admplanejamento.cisalv@gmail.com, ou no 

Site: www.cisalv.mg.gov.br. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 25/02/2022. Ext. 

de Publicação de Ata de Sessão Pública, de 

Termo de Adjudicação e de Termo de 

Homologação referente ao Pregão Eletrônico 

05/2022 - UASG 927658. Proc. 05/2022. 

Obj: Aquisição de telhado galvanizado e 

materiais em metal para a montagem da 

estrutura do telhado, por execução direta, 

para a edificação da obra de engenharia da 

Unidade de Recebimento e Despacho de 

Medicamentos e Insumos para a saúde 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

032022&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.mg.gov.br. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 25/02/2022. 

DECRETO Nº 31/2022. Ementa: “Dispõe 

sobre a Determinação de Ponto Facultativo 

para os Empregados Públicos do CISALV;” 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Alto das Vertentes - CISALV, no 

exercício de suas atribuições legais previstas 

principalmente no inciso X do art. 35 do 

Estatuto Consolidado do CISALV e, 

Considerando que em 28 de fevereiro, 1º de 

março e 02 de março de 2022 será decretado 

ponto facultativo em decorrência do carnaval 

e da quarta reira de cinzas por diversos 

órgãos públicos, inclusive o município de 

Ressaquinha por meio do Decreto nº 

1.065/2022; Considerando que em 02 de 

fevereiro de 2022 o Estado de Minas Gerais 

determinou ponto facultativo às repartições 

estaduais para os datas de 28 de fevereiro, 1º 

de março e 02 de março de 2022, em 

decorrência do carnaval e da quarta feira de 

cinzas, conforme publicação anexa a este 

Decreto; Considerando que não haverá 

nenhum atendimento médico na Sede do 

CISALV nos dias 28 de fevereiro, 1º de 

março e 02 de março de 2022; Considerando 

que poderão ocorrer entregas de pedidos de 

medicamentos e materiais médico 

hospitalares nas datas de 28 de fevereiro, 1º 

de março e 02 de março de 2022; 

DECRETA: Art. 1º Fica determinado ponto 

facultativo aos Empregados Públicos do 

CISALV nas datas de 28 de fevereiro, 1º de 

março e 02 de março de 2022; Parágrafo 

único: Aos empregados públicos envolvidos 

no recebimento de mercadorias do Programa 

de Compras Compartilhadas do CISALV 

será facultado o comparecimento, contudo 

deverão afixar aviso na área externa do 

Consórcio com dados de contato e 

permanecer de sobreaviso durante o horário 

de expediente, para que, caso necessário se 

desloquem à Sede do CISALV para efetuar 

eventuais recebimentos. Art. 2º Este Decreto 

entrará em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial Eletrônico do CISALV; 

Ressaquinha, 25 de fevereiro de 2022. 

MAURO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

Presidente do CISALV. Inf. das 12 as 17 

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

pregaoeletronico.cisalv@gmail.com, e pelo 

Site: https://www.cisalv.mg.gov.br. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 25/02/2022. 

Resumo para Publicação Termo Aditivo ao 

Contrato de Programa Nº 011/2020. Objeto 

do Contrato de Programa: Gestão associada 

de prestação através da delegação, pelo 

CONSORCIADO, em favor do 

CONSÓRCIO, das atribuições na elaboração 

do processo de planejamento, aquisição e 

recebimento por meio de licitações públicas 

promovidas pelo CISALV e, por fim,  
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a distribuição aos Órgãos Municipais de 

saúde dos Entes Consorciados de materiais 

de consumo utilizados em ações e serviços 

públicos de saúde prestados à população 

relativos a Insumos e medicamentos 

necessários ao atendimento da assistência 

farmacêutica; Materiais odontológicos; 

Materiais de consumo médico ambulatorial e 

Material de consumo laboratorial. Termo 

Aditivo ao Contrato de Programa nº 

011/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 

DESTERRO DO MELO, pessoa jurídica de 

direito público, CNPJ/MF n° 

18.094.813/0001-53, com sede à AV. 

Silvério Augusto de Melo, 158, Centro, 

Desterro do Melo. CONTRATADO: 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAÚDE ALTO DAS VERTENTES – 

CISALV, pessoa jurídica de direito público 

interno, do tipo associação pública, inscrito 

no CNPJ/MF sob o N° 02.334.933/0001-40, 

com sede à Rua Vice Prefeito Antônio A. de 

Lima, 135, bairro Centro, Município de 

Ressaquinha, Minas Gerais. Altera o valor 

estimado total do contrato para o montante 

de: R$ 197.782,82 (Cento e noventa e sete 

mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta 

e dois centavos). Inf. das 12 as 17 horas pelo 

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

pregaoeletronico.cisalv@gmail.com, e pelo 

Site: https://www.cisalv.mg.gov.br. 

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 

das Vertentes – CISALV. 25/02/2022. Ext. 

Contrato Nº 02/2022 assinado em 25/02/2022 

com vigência compreendida entre 26/02/2022 

até 25/08/2022, e com fundamento legal no 

Processo de Pregão Eletrônico nº 03/2022. 

Obj: aquisição de telhado galvanizado e 

materiais em metal para a montagem da 

estrutura do telhado, por execução direta, 

para a edificação da obra de engenharia da 

Unidade de Recebimento e Despacho de 

Medicamentos e Insumos para a saúde do 

CISALV. CONTRATADO: JORGE 

INÁCIO DE MEDEIROS, portadora do 

CNPJ nº 07.498.128/0001-76. Valor Total do 

Contrato: R$ 34.054,15. Informações das 12 

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

institucional.cisalv@gmail.com. 
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