
 “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DOS LAGOS DO SUL 
DE MINAS GERAIS – CISLAGOS” 

Extrato de Termo de Homologação referente: Processo nº 005/2018 – pregão Presencial 
001/2018. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 01.01.01.04.122.0000.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00, e da 
dotação 01.01.01.04.122.0000.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 correspondente ao exercício 
financeiro de 2018, e pela sua correspondente para o exercício subsequente e proveniente de 
recursos próprios do CISLAGOS. 
Objeto: Pregão para registrar preço para futura e eventual compra de materiais de informática 
para manutenção e atualização dos equipamentos  do CISLAGOS – Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região dos Lagos do Sul de Minas, conforme especificações no termo de referência. 
Face ao constante nos autos do processo licitatório de nº 005/2018 referente ao pregão 
presencial nº 001/2018, do tipo Menor Preço por Item, e em cumprimento ao disposto no art. 
43, inciso Vi da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações, no uso de suas atribuições legais de 
Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região dos Lagos do Sul 
de Minas – CISLAGOS determinou a homologação e adjudicação do presente certame 
conforme ata que será publicada no site do CISLAGOS. 
Informa ainda que os itens 11 e 15 constantes no termo de referência não tiveram 
ganhadores, sendo assim marca uma nova data para conseguir prestadores interessados em 
fornecer os respectivos itens. A nova data do pregão será no dia 05/04/2018 às 09:00 na sede 
do Cislagos. 
IMPORTANTE: A respectiva ata em inteiro teor estará a disposição dos interessados a partir 
das 09:00 horas do dia 26 de março de 2018, no site do CISLAGOS www.cislagos.com.br, e para 
cópias na sede do CISLAGOS, sito, na Rua Cel. Pedro Correa, 234, centro, cep: 37130-065, em 
Alfenas – MG, de 2ª a 5ª feira , das 07:30 as 10:30 horas e de 13:30 as 16:30 horas e as 6ª feira 
de 07:30 as 11:00 horas e de 13:30 as 15:30 horas. Maiores informações poderão ser obtidas 
no endereço acima ou pelo telefone (35) 3292-2152, falar com Guilherme, Adonias ou 
Marivalda. Guilherme Segatto Moreira – Presidente da comissão de licitação do CISLAGOS. 
_____________________________________________________________________________ 
Extrato da ata de registro de preços referente: Processo nº 005/2018 – Pregão Presencial nº 
001/2018. 
Objeto: Pregão para registrar preço para futura e eventual compra de materiais de informática 
para manutenção e atualização dos equipamentos  do CISLAGOS – Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região dos Lagos do Sul de Minas, conforme especificações no termo de referência. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 01.01.01.04.122.0000.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00, e da 
dotação 01.01.01.04.122.0000.1.001.4.4.90.52.00.00.00.00 correspondente ao exercício 
financeiro de 2018, e pela sua correspondente para o exercício subsequente e proveniente de 
recursos próprios do CISLAGOS. 
Validade da Ata de registro de preços: 12 (doze) meses contados da assinatura do mesmo. 
Partes: CISLAGOS X HALLEY ALAN C DE ANDRADE - EPP e CISLAGOS X A & I COMÉRCIO LTDA - 
ME 

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

