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Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto
das Vertentes – CISALV. 05/01/2022. Ext.
de Publicação de Ata de Sessão Pública, de
Termo de Adjudicação e de Termo de
Homologação referente ao Pregão Eletrônico
14/2021 - UASG 927658. Proc. 17/2021.
Obj: Registro de Preços para futura e
eventual aquisição de medicamentos básicos,
injetáveis e complementares atendendo às
demandas dos municípios Consorciados ao
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
142021&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. 05/01/2021. 7ª
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 cinco dias
do mês de Janeiro de 2022, às 13 horas e 35
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: DPM
Oftalmologia LTDA, portadora do CNPJ:
13.755.671/0001-04;
Otoclean
Clinica
Médica LTDA, portadora do CNPJ:
07.285.900/0001-71; Andrade Clinica Da
Mulher LTDA, portadora do CNPJ:
10.850.673/0001-94. 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.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DE SAUDE ALTO DAS
VERTEN:02334933000140

Assinado de forma digital por
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
ALTO DAS VERTEN:02334933000140
Dados: 2022.01.05 16:17:52 -03'00'

_________________________________________________________________________________________________
A Autenticidade desta publicação poderá ser confirmada acessando https://www.cisalv.com.br/imprensaoficial/ e/ou
https://www.cisalv.mg.gov.br/imprensaoficial/
Código de Verificação de Autenticidade: s4m-1kt

________________________________________________________________________________
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