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INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA - ICISMEP, Consórcio Público, comunica a realização do Pregão 
Eletrônico nº 53/2022, Processo Licitatório n° 77/2022, conforme Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço global por lote. Abertura das 
propostas: às 9h do dia 27/06/2022, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de lanches, incluindo kit lanche para pacientes 
em atendimento, gêneros alimentícios e insumos. Edital disponível em 
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil; www.icismep.mg.gov.br, e no setor 
de Licitações, Rua Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG, 
no horário de 10h às 16h, mediante prévio recolhimento dos emolumentos. Mais 
informações: (31) 98483.1905. A pregoeira, em 10/06/2022.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA 
– ICISMEP. Autorização da autoridade competente. Dispensa de Licitação n° 15/2022 – 
Processo n° 74/2022. Considerando o projeto básico, a supremacia do interesse público, as 
informações e as justificativas, o parecer técnico, o parecer jurídico, e os demais 
documentos contidos nos autos do processo em epígrafe, autorizo a dispensa de licitação 
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia 
hospitalar. A prestação dos serviços será realizada pela empresa LAVANDERIA 
TIRADENTES - ME, CNPJ: 23.540.547/0001-85. O prazo de vigência do Contrato será de 
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. A dispensa de licitação em 
comento se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, II c/c art. 75, § 2° da mesma 
Lei. O valor total para a prestação de serviços é de R$ 107.500,00 (cento e sete mil e 
quinhentos reais). As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das 
seguintes dotações 
orçamentárias3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002;3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0
006 e 3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003. São Joaquim de Bicas/MG, 10 de junho de 
2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA - 
ICISMEP, Consórcio Público, comunica a atualização de sua Tabela de Serviços e 
Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a partir de junho de 2022, motivada pela 
solicitação dos municípios de Rio Acima, Juatuba, Florestal, Brumadinho e Pará de Minas, 
e ainda pelos efeitos técnicos e mercadológicos analisados e aprovados pela Comissão 
Técnica para a avaliação e formalização das alterações da TSPS. O documento na íntegra 
encontra-se publicado no sítio do consórcio ICISMEP (www.icismep.mg.gov.br) e 
substitui a última atualização publicada. Diretoria de Gestão em Saúde.

EMENDA- Com o objetivo de complementar e erudir a publicação do extrato da Ata da 
Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio ICISMEP, realizada em 10 de junho de 
2022 (sexta feira), edição deste Órgão Oficial n° 494, ano 4, registra-se que o item 1 da Ata 
(Proposta de Adesão de Novos Municípios) foi analisado e aprovado, por unanimidade. 
Resultando assim na autorização de ingresso do município de Santo Antônio do Monte. 
Isso em conformidade com o texto integral da Ata publicada no site do Consórcio. 

Ano 4 - Número 495

          Segunda-feira, 13 de junho de 2022

Publicação oficial do consórcio público denominado ICISMEP 

Circula às segundas, quartas e sextas-feiras.            
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