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Circula às segundas, quartas e sextas-feiras 

A tragédia que abalou o Brasil e o mundo, 
principalmente em função do número de vítimas – 
até o momento, foram confirmadas 110 mortes e 
238 pessoas estão desaparecidas – traz grande 
tristeza à cidade e a ICISMEP não pode deixar de 
expressar seus sentimentos neste momento. 

Há uma semana, Brumadinho vive sob tensão, 
após o rompimento da barragem de rejeitos da 
mineradora Vale, ocorrido na mina Córrego do 
Feijão, no dia 25 de janeiro. Após vários dias de 
buscas e trabalho exaustivo das equipes envolvidas 
no resgate, resta pouca esperança de encontrar 
sobreviventes e a população da cidade vive seu luto 
diário, na busca incessante por notícias.

Brumadinho é um dos primeiros municípios 
consorciados à ICISMEP, sua população é atendida 
desde o início da prestação de serviços, em 2005. 
Além disso, a instituição possui diversos 
colaboradores que são moradores da cidade. 
Muitos deles têm parentes, amigos, vizinhos 
entre as pessoas desaparecidas no desastre. A 
todas as vítimas e suas famílias, nossos 
sinceros sentimentos.

Dados oficiais até 01/02

110 mortes
71 corpos identificados

238 desaparecidos 
108 desabrigados ou desalojados

  ICISMEP SE SOLIDARIZA COM BRUMADINHO
 Desastre que causou mais de 100 mortes até o momento, deixa a cidade de luto e a instituição presta sua solidariedade à 

população, que é quem mais sofre, ao mesmo tempo em que deseja sobriedade ao município para enfrentar a crise.

Desde sexta-feira (25/01) equipes da Defesa Civil, 
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, além de uma 
comitiva do exército israelense (que permaneceu até 
o dia 31/01) e uma legião de voluntários 
trabalham na região em busca de sobreviventes. 

O mau tempo de alguns dias, quando chega a chover forte 
na região, tem obrigado as equipes a interromperem 
temporariamente as buscas, sem contudo, causar prejuízo 
aos trabalhos. 

No dia da tragédia, a ICISMEP enviou médicos da sua 
equipe para prestar os primeiros atendimentos às vítimas 
na UPA de Sarzedo, cidade que fica próximo à área de 
rompimento da barragem e que, naquele momento, 
permitia acesso mais fácil de todos. 

Neste momento de imensa dor e sofrimento, ficam 
nossa solidariedade e desejo para que o desfecho não 
seja ainda mais doloroso e que, por mais difícil 
que seja, pessoas possam ser encontradas com 
vida, em meio ao mar de lama que se formou no 
entorno da cidade.   

Órgão Oficial da ICISMEP

A partir de hoje, 01 de fevereiro, a ICISMEP passa a 
publicar seu próprio Órgão Oficial com objetivo 
de atender às suas demandas de publicação e também 
aquelas dos municípios consorciados que tenham 
interesse em tornar este periódico o seu meio oficial de 
publicação de atos administrativos e processuais. 

Para que os consorciados passem a fazer publicações, é 
necessário criar em cada município legislação específica 
dando ao Órgão Oficial da ICISMEP atribuição para as 
publicações citadas acima. A criação do veículo de 
comunicação foi uma necessidade apontada pelos 
gestores e aprovada em Assembleia de Prefeitos, 
realizada em 2018. 

No site da instituição www.icismep.mg.gov.br, link 
Prestação de Contas está disponível a Resolução 
047/2019, que esclarece datas, formatos de arquivos,  
endereço eletrônico e demais dados necessários  para 
envio das informações.
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“Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do 
documento. Os métodos criptográficos adotados pelo ICISMEP impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam 
adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente 

ÓRGÃO OFICIAL”.  Para mais informações www.icismep.mg.gov.br
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INSTITUIÇÃO  DE  COOPERAÇÃO  INTERMUNICIPAL  
DO  MÉDIO  PARAOPEBA  –  ICISMEP.  ATO DE 
HOMOLOGAÇÃO. Betim (MG), 31 de janeiro de 2019. 
HOMOLOGO a presente licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2018 PARA REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS MÉDICOS PARA ASSISTÊNCIA AO 
TRAUMA, COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA  DE  
MICROEMPRESAS  (ME)  E  EMPRESA  DE  PEQUENO  
PORTE  (EPP),  PROCESSO LICITATÓRIO N° 200/2018, 
conforme discriminado no Edital, e ADJUDICO o objeto às 
empresas vencedoras LAM BRASIL EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS EIRELI ME, ITEM 04, no valor total de R$ 
15.443,20 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e 
vinte centavos); ITEM 05, no valor total de R$ 2.550,00 
(dois mil, quinhentos e cinquenta reais); ITEM 06, no valor 
total de R$ 18.988,80 (dezoito mil, novecentos e oitenta e 
oito reais e oitenta centavos); ITEM 07, no valor total de R$ 
18.920,00 (dezoito mil, novecentos e vinte reais), ITEM 08, 
no valor total de R$ 13.520,00 (treze mil, quinhentos e vinte 
reais), perfazendo o valor total de itens arrematados pelo 
licitante, o importe de R$ 69.422,00 (sessenta e nove mil, 
quatrocentos e vinte e dois reais); ROSANGELA SOARES 
SARDINHA CORNETTA – ME, ITEM 09, no valor total de 
R$ 34.840,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta 
reais); ÚNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 
LTDA – ME, ITEM 01, no valor total de R$ 54.200,00 
(cinquenta e quatro mil, duzentos reais), ITEM 02, no valor 
total de R$ 9.895,20 (nove mil, oitocentos e noventa e cinco 
reais e vinte centavos), ITEM 03, no valor total de R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais), ITEM 10, no valor total de R$ 
29.000,00 (vinte e nove mil reais); perfazendo o valor total de 
itens arrematados pelo licitante, o importe de R$ 111.095,20 
(cento e onze mil e noventa e cinco reais e vinte centavos). 
O item 11, restou fracassado. Ressalto que o quantitativo de 
todos os itens listados acima foi dividido igualmente entre a 
ICISMEP e o Município coparticipante, portanto, do valor 
total de cada item, metade é correspondente à parcela 
ICISMEP (Órgão Gerenciador) e metade é correspondente à 
parcela do Município coparticipante. O presente processo 
perfaz o valor total R$ 215.357,20 (duzentos e quinze mil, 
trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). 
EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL - DIRETOR GERAL 
DA ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA 

DECISÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
134/2018. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 
IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR AUSENTE. 
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. Considerando a 
instauração do processo administrativo nº 134/2018; 
Considerando a existência de débito junto à empresa 
Pontual Loc Car Ltda. - ME; Considerando a 
necessidade de quitação da dívida, de forma a evitar o 
locupletamento por parte da Administração; 
Considerando a inexistência de identificação do 
condutor dos veículos PXN 6916 e PXN 8563, nas datas 
de 31 de agosto de 2016 e 05 de setembro de 2016; 
Considerando que o empregado público responsável 
pelo setor de Transportes da ICISMEP, não faz mais 
parte do quadro de funcionários da instituição; 
DECIDO: Que o setor de transportes da Instituição de 
Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, 
proceda com fluxo interno de pagamento da dívida; 
Junte aos autos o respectivo comprovante de quitação, 
dando ciência à empresa Pontual Loc Car ltda. - ME; 
Desenvolva meios de controles de forma a não autorizar 
a condução, sem identificação, dos veículos que a 
ICISMEP detenha a posse e/ou propriedade; Comunique 
de imediato ao setor de Recursos Humanos/
Departamento Pessoal, sempre que tomar conhecimento 
de infrações de trânsito cometidas por qualquer dos 
empregados da instituição; Avalie, quinzenalmente, a 
situação de cada veículo junto ao site do DETRAN, a 
fim de detectar possíveis infrações que não tenham sido 
recebidas via Correio, para que seja dado o seu devido 
processamento. Betim(MG), 31 de janeiro de 2019. 
EUSTÁQUIO DA ABADIA AMARAL.DIRETOR 
GERAL DA ICISMEP. INSTITUIÇÃO  DE  
COOPERAÇÃO  INTERMUNICIPAL  DO  MÉDIO  
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE 
HOMOLOGAÇÃO. Betim (MG), 31 de janeiro de 2019. 
HOMOLOGO a presente licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2018 PARA 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DESCARTÁVEIS GINECOLÓGICOS E 
PROCTOLÓGICOS, com participação
ampla e exclusiva de Microempresa (ME) e Empresa de 
Pequeno Porte (EPP), PROCESSO LICITATÓRIO N° 
151/2018, conforme discriminado no Edital, e 
ADJUDICO o objeto à empresa vencedora NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR S.A, ITEM 07, no valor 
total de R$ 74.480,00 (setenta e quatro mil quatrocentos 
e oitenta reais). ITEM 09, no valor total de R$ 
213.120,00 (duzentos e treze mil cento e vinte reais). 
ITEM 10, no valor total de R$ 16.176,00 (dezesseis mil 
cento e setenta e seis reais), perfazendo o valor total de 
itens arrematados pelo licitante, o importe de R$ 
303.776,00 (trezentos e três mil setecentos e setenta e 
seis reais). Ressalto que o quantitativo de todos os itens 
listados acima foi dividido igualmente entre a ICISMEP 
e o Município coparticipante, portanto, do valor total de 
cada item, metade é correspondente à parcela ICISMEP 
(Órgão Gerenciador) e metade é correspondente à 
parcela do Município coparticipante. O presente 
processo perfaz o valor total R$ 303.776,00 (trezentos e 
três mil setecentos e setenta e seis reais). EUSTÁQUIO 
DA ABADIA AMARAL - DIRETOR GERAL DA 
ICISMEP.
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