
AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Encontram-se aberto no CISLAGOS, os seguintes Pregões Presenciais: 

 

- Pregão nº 04/2015, PROCESSO nº 011/2015, do tipo “maior desconto unitário 

por lote” para o “REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de combustíveis, com 

fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 

(doze) meses, para o abastecimento da frota de veículos oficiais do SETS-

MG/CISLAGOS, conforme especificações, quantidades e demais condições 

estabelecidas no respectivo Edital”. 

O início da sessão pública do pregão dar-se-á no dia 27 de agosto de 2015, com início 

às 9:00 horas, na Rua Coronel Pedro Correa nº 234, centro, na cidade de Alfenas, 

MG.  

 

- Pregão nº 05/2015, PROCESSO nº 012/2015, do tipo “menor preço unitário “por 

Ítem” para o “Registro de preços para eventual aquisição de pneus novos, de 

primeiro uso, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por 

um período de 12 (doze) meses, visando a manutenção dos veículos pertencentes a 

frota do SETS/CISLAGOS, conforme especificações, quantidades e demais condições 

estabelecidas no respectivo Edital.” 

O início da sessão pública do pregão dar-se-á no dia 28 de agosto de 2015, com início 

às 9:00 horas, na Rua Coronel Pedro Correa nº 234, centro, na cidade de Alfenas, 

MG. 

 

Dotações Orçamentária: n°01.01.03.10.302.0000.2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 e 

01.01.03.10.302.000.2.005.3.3.90.39.00.00.00.00, respectivamente,  constantes no 

Orçamento do CISLAGOS para o exercício de 2015 e pela sua posterior para o 

exercício subsequente. 

 

Os Editais em inteiro teor estarão à disposição dos interessados a partir do dia 

20/08/2015: Pelo site: www.cislagos.com.br ou para cópias na sede do CISLAGOS, 

sito,  na Rua Cel. Pedro Corrêa, nº 234, centro, cep: 37130-000, em Alfenas – MG,  de 

2ª a 6ª feira, das 7:30 h as 11:00 horas e de 13:30 as 16:00 horas, em dia de expediente 

da Instituição.  Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 

pelo telefone (35) 3292 – 2152, falar com Rafael ou Eder. Márcia Alves de Paiva – 

Pregoeira/Serviço de Licitações do CISLAGOS. 

 

 

http://www.cislagos.com.br/

