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A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 47/2020, 
relativo ao Processo Licitatório n° 73/2020, nos moldes das Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço global por item. A abertura 
das propostas se dará às 9h do dia 10/07/2020, a disputa ocorrerá às 10h do mesmo 
dia. O objeto licitado é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ESTERILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE (UMEES) PARA CONTROLE DE ZOONOSES - CASTRAMÓVEL. O 
edital completo está no site: www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A, no 
site da ICISMEP www.icismep.mg.gov.br e ainda se encontra disponível no setor de 
Licitações, situado na Rua Córsega, nº 318, Arquipélago Verde, Betim/MG, no 
horário de 10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais 
informações, telefone (31) 3512-4414. A pregoeira, 24/06/2020. 

A INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP comunica a realização do Pregão Eletrônico nº 48/2020, 
relativo ao Processo Licitatório n° 74/2020, nos moldes das Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço global por item. A abertura 
das propostas se dará às 9h do dia 13/07/2020, a disputa ocorrerá às 10h do mesmo 
dia. Objeto licitado é: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO CONTEMPLANDO 
INSTALAÇÃO E BOBINAS TÉRMICAS. O edital completo está no site: 
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A, no site da ICISMEP 
www.icismep.mg.gov.br e ainda se encontra disponível no setor de Licitações, 
situado na Rua Córsega, nº 318, Arquipélago Verde, Betim/MG, no horário de 10h 
às 16h, mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais informações, 
telefone (31) 3512-4414. A pregoeira, 24/06/2020. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. ATO DE RATIFICAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO N° 06/2020, COM FULCRO NO CAPUT DO ART. 25, DA LEI N° 
8.666/93. PROCESSO N° 71/2020. RATIFICO a contratação com o CONSÓRCIO 
ROTA REAL, para o fornecimento de vale transporte (bilhete/ticket e cartão 
magnético), com prestação de serviço de carga a bordo de crédito eletrônico, com 
cessão de uso do cartão em regime de comodato. A despesa decorrente desta 
contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 
3.3.90.49.00.1.05.01.04.122.0002.2.0011. Vigência inicial: 02 (dois) meses a partir da 
data de assinatura. Referida contratação perfaz o valor total do saldo de R$ 9.500,00 
(nove mil e quinhentos reais). Betim/MG, 25 de junho de 2020. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. AVISO DE ANULAÇÃO. O diretor geral da Instituição 
de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP, no uso de suas 
atribuições legais, resolve: TORNAR SEM EFEITO a publicação da RATIFICAÇÃO 
DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 06/2020, de 03 de junho de 2020, 
publicada no Órgão Oficial da Instituição na página 1, no dia 05 de junho de 2020, 
visando a contratação com o Consórcio Rota Real, para o fornecimento de vale-
transporte (bilhete/ticket e cartão magnético), com prestação de serviço de carga a 
bordo de crédito eletrônico, com cessão de uso do cartão em regime de comodato. 
Razões da anulação: Alteração de saldo e vigência, conforme razões esplanadas pelo 
gestor nos autos do Processo n° 71/2020. Betim/MG, 24 de junho de 2020. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral da ICISMEP. 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO nº 88/2020. 
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 23/2020. Contratante: Instituição de Cooperação 
Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP. CNPJ nº 05.802.877/0001-10. 
Contratada: EPZ Uniformes Comercio LTDA – CNPJ: 33.419.884/0001-72. 
Aquisição: visando atender à Instituição, a ICISMEP procede à aquisição de 
máscaras de proteção facial laváveis para subsidiar as ações e medidas de controle e 
prevenção do novo Coronavírus (Covid-19). Item 1: Máscara modelo anatômico, 
adulto, em tecido duplo 100% algodão, cor branca. Elástico branco, Silk 
personalizado em duas cores a ser fornecido pela contratante. Embalados em grupos 
de 04 unidades, em plástico transparente. 1.000 (mil) unidades, no valor 
unitário de R$3,98 (três reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor global 
de R$3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais). Valor total da 
compra: R$3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais). 
Dotações orçamentárias: 3.3.90.30.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001; 
3.3.90.30.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002; 3.3.90.30.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003; 
3.3.90.30.00.1.02.03.10.302.0003.2.0004; 3.3.90.30.00.1.02.08.10.302.0003.2.0015; 
3.3.90.30.00.1.03.01.10.302.0003.2.0005; 3.3.90.30.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006; 
3.3.90.30.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019; 3.3.90.30.00.1.04.01.04.122.0002.2.0010; 
3.3.90.30.00.1.05.01.04.122.0002.2.0011; Fundamentação legal: Art. 4º da Lei 
13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus pelo surto de 
2019. Determino que o requisitante da demanda, Gerente/Setor Logística ICISMEP, 
se atente ao disposto no art. 4º, §2º da Lei 13.979/2020 e faça constar, neste 
procedimento, documento que ateste o cumprimento do especificado na norma 
referenciada. Betim/MG 26 de junho de 2020. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor 
geral da ICISMEP.
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