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

 

JUSTIFICATIVA/ SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE PROCESSO N° 14/2011 - PREGÃO 

PRESENCIAL N° 09/2011 

Tendo em vista o vencimento em 18/09/2015 do Contrato firmado com a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA., 

que possui como objeto a “renovação de seguro de 16 (dezesseis) micro ônibus da marca “Marco Polo Volare W8” e 02 (dois) carros de passeio da marca 

“Fiat”, pertencentes a frota de veículos do SETS/CISLAGOS”, faz-se necessário realizar a sua prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses.  

1. Justificativa:  

 A referida prorrogação contratual se justifica em função dos serviços, objeto da presente prorrogação, serem de natureza continuada e necessários para  

manter os veículos pertencentes à frota do SETS/CISLAGOS num padrão de segurança, minimizando os riscos de possíveis perdas patrimoniais.  
           Para a referida prorrogação há previsão contratual conforme item 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato Original e previsão legal conforme o Inciso II, 

do art. 57, da Lei 8666/93.  

2. Manifestação da Contratada:  

A empresa Contratada se manifestou interessada na prorrogação contratual, reduzindo os valores em virtude da depreciação dos bens segurados e mantendo 

as condições do contrato original, conforme documento anexado aos autos processuais. 

3. Pesquisa de Mercado: 

 Foi solicitado orçamento há várias empresas para realização da pesquisa de preço para abertura do processo de licitação, manifestaram (conforme docs 

constantes dos autos):  

A empresa “ATHENAS ADM. CORRETORA DE SEGUROS”, informou que a seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS LTDA., é a única das seguradoras que trabalha com eles que realiza seguro para ônibus e que a mesma não passa cotação para outras corretoras, a 

não ser aquela que se encontra com contrato vigente, a não ser mediante apresentação de “carta de transferência de corretagem” para posterior cotação de 

preços, o que acarretaria não só a interrupção do contrato vigente, bem como a perda dos bônus oferecidos. 
A empresa “GOYATÁ SEGUROS”, informou de que não poderia realizar a cotação de preços, alegando risco da não aceitação das seguradoras. 

A empresa “PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA.”, apresentou proposta de preços reduzindo o valor atual, mantendo as 

condições originalmente pactuadas.  
Assim sendo frente a dificuldade da realização da respectiva “cotação de preços” diante da negativa das seguradoras e corretoras em apresentar orçamentos, 

e sabendo-se que os custos da realização de novo seguro através de novo processo, elevaria o preço “consideravelmente, e principalmente frente a proposta 

de redução no preço do contrato vigente que passa dos atuais R$24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) para R$18.996,94 (dezoito mil, novecentos 
e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), razão esta que concluímos pela renovação do contrato, através de Termo Aditivo tendo em vista a 

“vantajosidade” à esta Administração, que por si só se justifica.  

Isto posto, solicitamos de V. Exa. autorização para a respectiva renovação (PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2011 – PROCESSO N° 14/2011), momento 
em que informamos que há disponibilidade financeira, cujas despesas em decorrência do objeto deste termo aditivo,  correrão no exercício de 2015/2016 por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 01.01.03.10.302.0000.2.005.3.3.90.39.00.00.00.00. 

 
Atenciosamente, 

 
Pregoeira do CISLAGOS 

        

                                                                De acordo, solicito do setor requisitante a elaboração de Termo Aditivo.  

 

Alfenas, 24 de agosto de 2015. 

 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Referência: Dispensa n° 05/2015 - Processo n°: 013/2015. 

Objeto: Aquisição de materiais de consumo referentes a papelaria/escritório. Necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas 
e assistenciais do CISLAGOS, para reposição de estoque para período de 12 (doze) meses. 

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Região do Sul de Minas - CISLAGOS, no uso de suas atribuições legais, 

com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, e em conformidade com o Dispensa n° 05/2015 – Processo n° 
013/2015, alicerçado no parecer Jurídico apresentado pelo Dr. FREDERICO JOSÉ NASCIMENTO DA SILVEIRA, pelo presente ato, 

RATIFICA a Dispensa de Licitação para a contratação de empresas para a “Aquisição de materiais de consumo referentes a papelaria/escritório. 

Necessários para o desenvolvimento das atividades administrativas e assistenciais do CISLAGOS”, cujo valor total da aquisição perfaz um 
montante de R$3.383,56 (três mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos). 

CONTRATADAS: 

- PAPELARIA DO MORVAN LTDA. EPP – CNPJ: 64.207.582/0001-64 

R$2.356,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais) 

- CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA – ME – CNPJ: 07.150.130/0001-50 

R$137,76 (cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) 

- EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI  - CNPJ: 03.498.812/0001-05 

R$889,80 (oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). 
Informa ainda que a classificação na dotação orçamentária para este fim é a de dotação de nº 01.01.04.122.0000.2.001.3.3.90.30.00.00.00.00; 
01.02.04.123.0000.2.003.3.3.90.30.00.00.00.00 e 01.01.04.122.000.01.001.4.4.90.52.00.00.00.00 constantes no Orçamento do CISLAGOS para o 

exercício de 2015 e para o exercício subsequente.  

 Publique-se o presente, no quadro de avisos do CISLAGOS. 
Alfenas, 08 de setembro de 2015. 

 
 

 

 



TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO - DESPACHO DO PRESIDENTE DO CISLAGOS DE: 10/09/2015.  

PROCESSO Nº 011/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N°: 04/2015  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço (maior desconto) unitário por lote 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: n° 01.01.03.10.302.0000.2.005.3.3.90.30.00.00.00.00, proveniente de recursos próprios do CISLAGOS para 
2015, e pela sua correspondente para o exercício subsequente. 

OBJETO:  
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 as especificações constantes no Termo de 

Referência, constante do respectivo Edital. 

Face ao constante dos autos do Processo em epígrafe, do tipo menor preço unitário, “por lote”, HOMOLOGO  o respectivo procedimento 
licitatório ratificando todos os atos praticados pela Ilma. Senhorita Pregoeira no respectivo processo à empresa:  

- Alfa RVM Ltda, CNPJ: 03418121/0001-46:  

    LOTE ÚNICO: 

     ITEM    DESCRIÇÃO PRODUTO 
  UN. 

 QUANTIDADE  ESTIMADA 
   TOTAL 

   EM R$ (Litro) 

      01     Óleo Diesel Comum Lt.     105.000    R$2,78 

      02     Gasolina Comum     Lt.        1.500    R$3,44 

      03     Álcool/Etanol Comum     Lt.        1.200    R$2,15 

 

Totalizando um montante estimado para o período de 12 (doze) meses o valor “estimado” de R$ 299.640,00 (duzentos e noventa e nove mil, 

seiscentos e quarenta reais), conforme Termo de Assentada de Propostas de Lances e propostas realinhadas constantes do Processo supra.  

 
TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO - DESPACHO DO PRESIDENTE DO CISLAGOS DE: 10/09/2015.  

PROCESSO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N°: 05/2012 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço unitário, por item. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: n° 01.01.03.10.302.000.2.005.3.3.90.39.00.00.00.00, proveniente de recursos próprios do CISLAGOS para 2015, e pela 

sua correspondente para o exercício subsequente. 

OBJETO:  

“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”, nas condições e quantidade estimadas, constantes do 
Edital.” 

Face ao constante dos autos do Processo em epígrafe, do tipo menor preço unitário, “por lote”, HOMOLOGO  o respectivo procedimento licitatório 

ratificando todos os atos praticados pela Ilma. Senhorita Pregoeira no respectivo processo às empresas:  
- Comercial Automotiva S/A,  CNPJ n°: 45987005/0187-20: 

Item Descrição produto Marca/mod Quant. Unid Preço unit. Total 

01 

Pneu 215/75R-17.5”,  novos, em borracha de alta resistência, radial, 

construção regional (rodoviário/urbano) com índice de carga mínima 
de 126/124 banda de rodagem com 03 (três) raias duplas e com sulcos 

de profundidade de no mínimo de 13,5 mm, com certificado de 

qualidade emitido pelo INMETRO, e garantia mínima de cinco anos, 

contados da data da sua fabricação e normas vigentes ABNT NBR. 

 

 
Goodyear – RHS 

      120 

 

 
 

Unid

. 

R$730,00 R$87.600,00 

   02 Pneu 205/70R-15”, radial passeio, novos, em borracha de alta 

resistência, com certificado de qualidade emitido pelo INMETRO, e 

garantia mínima de cinco anos, contados da data da sua fabricação e 
normas vigentes ABNT NBR. 

Goodyear – 

Wrangler SUV 

      

  10 

 

Unid

. 

 

R$378,00 
 

R$3.780,00 

 TOTAL     R$91.380,00 

 

- Gasper Pneus e Rodas Ltda, CNPJ n°: 02180927/0001-86:  

Item Descrição produto Marca/modelo: Quant. Unid Preço unit. Total 

03 

Pneu 175/70R-14” radial passeio, novos, em borracha de alta 

resistência, com certificado de qualidade emitido pelo INMETRO, e 
garantia mínima de cinco anos, contados da data da sua fabricação e 

normas vigentes ABNT NBR. 

 Cordiant - Standart 

10 

 

Unid
. 

R$244,00 R$2.440,00 

 TOTAL     R$2.440,00 

 

Totalizando um montante estimado para o período de 12 (doze) meses o valor “estimado” de R$ 93.820,00 (noventa e três mil, oitocentos e vinte reais), 
conforme Termo de Assentada de Propostas de Lances e propostas realinhadas constantes do Processo supra.  

 

 
 

EXTRATOS DE CONTRATOS/ATAS REF.: 

Processo n° 14/2011 - Pregão Presencial n° 09/2011 – Terceiro Termo Aditivo a Ata Contratual: 

Dotação Orçamentária: 01.01.03.10.302.0000.2.005.3.3.90.39.00.00.00.00, proveniente de recursos próprios do CISLAGOS para 2015, e 

pela sua correspondente para o exercício subsequente. 

OBJETO: Prorrogação por 12 (doze) meses do      prazo de vigência do Contrato referente à “renovação de seguro de 16 (dezesseis) 
microônibus da marca “Marco Polo Volare W8” e 02 (dois) carros de passeio da marca “Fiat”, pertencentes a frota de veículos do 

SETS/CISLAGOS, em conformidade com o Edital e Termo de Referência”. 



Validade da Ata: 12 (doze) meses contados de 19/09/2015. 

Partes: CISLAGOS X  - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA.  
Valor Total do Contrato: R$18.996,94 (dezoito mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos). 

 

Processo Nº 011/2015 – Pregão Presencial N°: 04/2015 -  Menor preço (maior desconto) unitário por lote. 

Dotação Orçamentária: n° 01.01.03.10.302.0000.2.005.3.3.90.30.00.00.00.00, proveniente de recursos próprios do CISLAGOS para 2015, e 

pela sua correspondente para o exercício subsequente. 

OBJETO:  

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 as especificações constantes no Termo de 
Referência, constante do respectivo Edital. 

Validade da Ata: 12 (doze) meses, contados de 21/09/2015. 

Partes: CISLAGOS X  - Alfa RVM Ltda. CNPJ: 03418121/0001-46 
Valores: Óleo Diesel Comum:   R$2,78 (dois reais e setenta e oito centavos) o lt.; Gasolina Comum: R$3,44 (três reais e quarenta e quatro 

centavos) o lt e Álcool/Etanol Comum: R$2,15 (dois reais e quinze centavos) o lt. Totalizando um valor “estimado” para o período de 12 meses 

de: R$ 299.640,00 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e quarenta reais). 
Local da Entrega: Sede da CONTRATADA: Avenida José Paulino da Costa, n° 930, Vila Teixeira, Alfenas - MG  

 

Processo Nº 012/2015 – Pregão Presencial N°: 05/2015 -  Menor preço unitário, por item 

Dotação Orçamentária: n° 01.01.03.10.302.000.2.005.3.3.90.39.00.00.00.00, proveniente de recursos próprios do CISLAGOS para 2015, e pela 

sua correspondente para o exercício subsequente. 

OBJETO:  

“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”, nas condições e quantidade 

estimadas, constantes do Edital.” 
Validade da Ata: 12 (doze) meses, contados de 21/09/2015. 

Partes: CISLAGOS X  - Comercial Automotiva S/A 
Valores: R$730,00 (setecentos e trinta reais) a unidade de Pneu 215/75R-17.5”, marca/modelo: Goodyear – RHS e   
R$378,00 (trezentos e setenta e oito reais) ) a unidade de Pneu 205/70R-15”, marca/modelo Goodyear – Wrangler SUV: Totalizando um valor 

“estimado” para o período de 12 meses de : R$91.380,00 (noventa e um mil, trezentos e oitenta reais). 

Local da Entrega: Sede da CONTRATANTE: Rua Cel. Pedro Corrêa, n° 234, centro, Alfenas - MG  

 

Partes: CISLAGOS X  - Gasper Pneus e Rodas Ltda. 
Valores: R$244,00 (duzentos e quarenta e quatro reais) a unidade de Pneu 175/70R-14”, marca/modelo: Cordiant – Standart. 
Totalizando um valor “estimado” para o período de 12 meses de: R$2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais). 

Local da Entrega: Sede da CONTRATANTE: Rua Cel. Pedro Corrêa, n° 234, centro, Alfenas - MG  


