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Alfredo Vasconcelos – Alto Rio Doce – Antônio Carlos – Barbacena – Capela Nova – Carandaí – Caranaíba – Cipotânea – Cristiano Otoni – 
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Suaçui – Ressaquinha – Senhora dos Remédios 

 

PRIMEIRO TERMO DE 

RETIFICAÇÃO AO 

TERCEIRO TERMO DE 

RETIFICAÇÃO E 

RATIFICAÇÃO AO 

EDITAL DO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 23/2015  

CREDENCIAMENTO Nº 

08/2015 
Ressaquinha, 20 de junho de 

2016 

Com a finalidade de corrigir o 

Terceiro Termo de Retificação 

e Ratificação ao Edital do 

Processo Licitatório Nº 

23/2015 –Credenciamento Nº 

08/2015 devido à mero erro 

formal, fica retificado o 

dispositivo que segue neste 

Termo de Retificação, que será 

publicado na Imprensa Oficial 

do CISALV constante no link: 

“http://www.barbacena.mg.gov

.br/edob.php”, como condição 

para a eficácia de seus atos, 

com a seguinte redação: 

Onde se lê: 

7 – A despesa total para a 

execução financeira e 

orçamentária do presente 

Termo é de R$ 1.254.554,25 

(Um milhão duzentos e 

cinquenta e quatro mil 

quinhentos e cinquenta e quatro 

reais e vinte e cinco centavos); 

Leia-se: 

7 – A despesa total para a 

execução financeira e 

orçamentária do presente 

Termo é de R$ 1.289.554,25 

(Um milhão duzentos e oitenta 

e nove mil quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e vinte 

e cinco centavos); 

Ficam Ratificadas as demais 

Cláusulas não expressamente 

alteradas por este Termo. 

Para que produza seus efeitos 

faça a publicação na forma da 

Lei. 

Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Alto das Vertentes – 

CISALV. Ext. Ata de 

Adjudicação. 20/06/2016: 

Processo nº 05/2016 Tomada 

de Preços nº 02/2016. Obj: 

contratação de empresa pessoa 

jurídica para a prestação de 

serviços de lavagem e limpeza 

interna e externa incluindo 

lubrificação, para atender às 

necessidades de manutenção 

dos veículos Micro-ônibus do 

Departamento de Transportes 

do CISALV. Adjudicada 

vencedora em 20/06/2016 às 

09h a empresa: JOSÉ 

NELSON DE MEDEIROS 

13088316680, portadora do 

CNPJ nº 24.742.817/0001-01, 

no Item 1 no valor total de R$ 

9.600,00 (nove mil e seiscentos 

reais). Informações das 12 as 

17h - tel: (32) 3341-1235 email 

licita.cisalv@gmail.com. 

Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Alto das Vertentes – 

CISALV. Ext. Homologação 

20/06/2016: Processo nº 

05/2016 Tomada de Preços nº 

02/2016. Obj: contratação de 

empresa pessoa jurídica para a 

prestação de serviços de 

lavagem e limpeza interna e 

externa incluindo lubrificação, 

para atender às necessidades de 

manutenção dos veículos 

Micro-ônibus do Departamento 

de Transportes do CISALV. 

Homologada vencedora a 

empresa JOSÉ NELSON DE 

MEDEIROS 13088316680, 

portadora do CNPJ nº 

24.742.817/0001-01, no Item 1 

no valor total de R$ 9.600,00 

(nove mil e seiscentos reais). 

Informações das 12 as 17h - 

tel: (32) 3341-1235 email 

licita.cisalv@gmail.com. 

Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Alto das Vertentes – 

CISALV. Ext. Contrato Nº 

07/2016 assinado em 

20/06/2016 com vigência de 

sua assinatura até 31/01/2017 e 

com fundamento no Processo 

nº 05/2016 Tomada de Preços 

nº 02/2016. Obj: contratação de 

empresa pessoa jurídica para a 

prestação de serviços de 

lavagem e limpeza interna e 

externa incluindo lubrificação, 

para atender às necessidades de 

manutenção dos veículos 

Micro-ônibus do Departamento 

de Transportes do CISALV, 

empresa contratada: empresa 

JOSÉ NELSON DE 

MEDEIROS 13088316680, 

portadora do CNPJ nº 

24.742.817/0001-01. Valor 

Total do Contrato: R$ 9.600,00 

(nove mil e seiscentos reais). 

Informações das 12 as 17h - 

tel: (32) 3341-1235 email 

licita.cisalv@gmail.com. 

Consórcio Intermunicipal de 

Saúde Alto das Vertentes – 

CISALV. Ext. Termo de 

Rescisão ao Termo de 

Credenciamento Nº 32/2016 

assinado em 17/06/2016 com 

vigor a partir da data de sua 

assinatura. Obj: 

credenciamento para 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. Contratada: 

RM Diagnóstico por Imagem 

LTDA, CNPJ n.º 

08.427.280/0001-20. Infor-

mações das 12 as 17 horas pelo 

tel: (32) 3341-1235 ou email 

licita.cisalv@gmail.com.  
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