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CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Primeiro Termo 
de Apostilamento ao Processo Licitatório nº 49/2022 (registro de preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos médico hospitalares, 
incluindo a instalação com devidos laudos de calibração, além 
do fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o 
funcionamento individual de cada equipamento). O presente termo tem 
como objeto o apostilamento para fins de alteração dos itens 11 e 19 da 
Ata de Registro de Preços n° 239/2022 para remanejamento das quantidades 
de saldo parcial do Consórcio ICISMEP para o município de Contagem. 
Contratada: Mhedica Service Comércio e Manutenção Ltda. Me, inscrita 
no CNPJ sob o n.º 08.245.855/0001-94. Os pagamentos referentes 
aos quantitativos remanejados serão de responsabilidade do 
Município de Contagem. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do consórcio público ICISMEP e representante da contratada. 
A íntegra do instrumento encontra-se disponível no setor de controle de 
contratos da ICISMEP, com endereço Rua Orquídeas, nº 489, bairro Flor de 
Minas, CEP 32920-000, no município de São Joaquim de Bicas/MG, no 
horário de 10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 98308-8642.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. O Consórcio ICISMEP e NP 
Tecnologia e Gestão de dados Ltda., CNPJ nº 07.797.967/0001-95, 
celebram o contrato nº 55/2022. Processo nº 172/2022, 
inexigibilidade de licitação nº 15/2022. Objeto: contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços 
no sistema online ‘’ Banco de Preços’’. Vigência: 12 meses, a contar de 
08/12/2022. Valor: R$9.635,00 (nove mil seiscentos e trinta e 
cinto reais). Dotações orçamentárias 
3.3.90.39.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001; 3.3.90.39.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005; 
3.3.90.39.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e Rudimar Barbosa 
dos Reis, representante da contratada. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no site do Consórcio ICISMEP. Mais 
informações, telefone (31) 98483-1905.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Designação de fiscal de contrato. 
Marcilene Rosa Souza Vaz de Resende, diretora de Administração e 
Gestão, faço saber, nos termos do art. 67 da lei n° 8.666/93, por 
meio da presente publicação, que a empregada pública Vivian 
Taborda Alvim, fica designada como fiscal do contrato n° 55/2022, 
decorrente do Processo n° 172/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e 
comparação de preços no sistema online ‘’banco de preços’’, 
conforme especificações constantes no projeto básico do 
processo supracitado. A responsabilidade do exercício da 
fiscalização supramencionada aplicar-se-á a partir do início da vigência 
do contrato, sem prejuízo da execução de suas respectivas 
atividades rotineiras, e sem acréscimo de remuneração. O encargo 
permanecerá até o fim da vigência do Contrato, ou até ulterior 
decisão.
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NOTA IMPORTANTE DO EDITOR: 

Considerando que foi constatado erro material na numeração das edições do Órgão Oficial, compreendidas entre as datas  

de 02/12/2022 a 26/12/2022, tem-se que: 

Na edição do dia 02/12/2022, onde se lê: edição 469, leia-se: edição 569; 

Na edição do dia 05/12/2022, onde se lê: edição 470, leia-se: edição 570; 

Na edição do dia 07/12/2022, onde se lê: edição 471, leia-se: edição 571; 

Na edição do dia 08/12/2022, onde se lê: edição 472, leia-se: edição 572; 

Na edição do dia 09/12/2022, onde se lê: edição 473, leia-se: edição 573; 

Na edição do dia 12/12/2022, onde se lê: edição 474, leia-se: edição 574; 

Na edição do dia 14/12/2022, onde se lê: edição 475, leia-se: edição 575; 

Na edição do dia 16/12/2022, onde se lê: edição 476, leia-se: edição 576; 

Na edição do dia 19/12/2022, onde se lê: edição 477, leia-se: edição 577; 

Na edição do dia 21/12/2022, onde se lê: edição 478, leia-se: edição 578; 

Na edição do dia 22/12/2022, onde se lê: edição 479, leia-se: edição 579; 

Na edição do dia 26/12/2022, onde se lê; edição 480, leia-se: edição 580. 

São Joaquim de Bicas, 28 de dezembro e 2022. 

 

 

 


