
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA 

REGIÃO DOS LAGOS DO SUL DE MINAS - CISLAGOS 

O CISLAGOS, através do seu Setor de Compras, torna público que realizará: 

1 – LICITAÇÃO, sob a modalidade de  PREGÃO PRESENCIAL  de nº 04/2016, 

PROCESSO nº 015/2016, do tipo “menor preço unitário” 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 estimadas e demais condições estabelecidas no respectivo 

Edital, e seus Anexos. 

Dotação Orçamentária: 01.01.03.10.302.0000.2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 – Material de 

Consumo, provenientes de recursos financeiros próprios correspondentes ao exercício 

financeiro de 2016 e pela sua correspondente para o exercício subsequente. 

O início da sessão pública do pregão dar-se-á no dia 16 de setembro de 2016, às 9:15 

horas. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir das 7 

horas do dia 05/09/2016: 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. Márcia Alves de Paiva – 

Pregoeira/Serviço de Licitações do CISLAGOS. 

 

LICITAÇÃO, sob a modalidade de  PREGÃO PRESENCIAL  de nº 05/2016, 

PROCESSO nº 016/2016, do tipo menor preço global, para a “contratação de empresa 

especializada para prestação de seguro dos Veículos (micro-ônibus) e carros de 

passeio,  pertencentes à frota de veículos oficiais do SETS/CISLAGOS, conforme 

especificações, quantidades estimadas e demais condições estabelecidas no respectivo 

Edital, e seus Anexos. 

Dotação Orçamentária: 01.01.03.10.302.0000.2.005.3.3.90.39.00.00.00.00, provenientes 

de recursos financeiros próprios correspondentes ao exercício financeiro de 2016 e pela 

sua correspondente para o exercício subsequente. 

O início da sessão pública do pregão dar-se-á no dia 15 de setembro de 2016, às 9:15 

horas. O Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados a partir das 7 

horas do dia 05/09/2016: 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. Márcia Alves de Paiva – 

Pregoeira/Serviço de Licitações do CISLAGOS. 
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