
EDIÇÃO EXTRA

Ano 5 - Número 603  

Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023            

ÓRGÃO
OFICIAL

INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA

ÓRGÃO
OFICIAL

Presidente: Antônio Augusto Resende Maia 
Responsável pela publicação:  Carolina Morais - OAB/MG: 167.340
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP 
www.icismep.mg.gov.br
Rua Orquídeas, 489 - São Joaquim de Bicas/MG

“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 pela 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

Publicação oficial do consórcio público denominado ICISMEP
Circula às segundas, quartas e sextas-feiras.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunicação de realização do Pregão 
Eletrônico nº 31/2023, Processo Licitatório n° 35/2023, conforme Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por item. Abertura das 
propostas: às 9h do dia 08/03/2023, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de carimbos e insumos. Edital disponível 
em www.portaldecompraspublicas.com.br; www.icismep.mg.gov.br, e na sede do 
Consórcio. Mais informações: (31) 2571.3026. A pregoeira, em 23/02/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunicação de realização do Pregão 
Eletrônico nº 33/2023, Processo Licitatório n° 37/2023, conforme Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por item. Abertura das 
propostas: às 9h do dia 08/03/2023, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de sondas. Edital disponível em 
www.portaldecompraspublicas.com.br; www.icismep.mg.gov.br, e na sede do 
Consórcio. Mais informações: (31) 2571.3026. A pregoeira, em 23/02/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento 
ao Processo Licitatório nº 160/2022 (Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de mochila, colete, prancheta, balança digital, fita métrica, termômetro 
clínico, calculadora e caderno, para os agentes de saúde e endemias dos municípios 
consorciados.). O presente termo tem como objeto o apostilamento para fins de 
alteração dos itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 e 11 das Atas de Registro de Preços n° 
616/2022, 617/2022, 618/2022, 619/2022 e 620/2022 para remanejamento do 
saldo parcial do Consórcio ICISMEP para o município de Mateus 
Leme. Contratadas: 3R Mercantil e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ sob 
o n° 43.707.718/0001-25. Confecções Comércio e Serviços Ltda, 
inscrita no CNPJ sob o n° 46.351.958/0001-28. Malta Indústria e 
Comércio de Produtos Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 
29.045.645/0001-22. Ramos Eletrodomésticos Ltda Me, inscrita no CNPJ sob o 
n° 44.592.139/0001-47. Staff Medical Distribuidora Eireli, inscrita no CNPJ sob 
o n° 24.262.316/0001-10. Os pagamentos referente aos quantitativos 
remanejados serão de responsabilidade do Município de Mateus Leme. 
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. Termo de homologação. Processo Licitatório n
° 20/2023, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 19/2023, realizado no Portal 
de Compras Públicas, cujo objeto é a aquisição de nitrogênio líquido. Item 
adjudicado para o fornecedor Danilo Aparecido Borella EPP, inscrito no CNPJ sob 
n° 03.368.371/0001-19. O valor total do item adjudicado é de R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais). O termo de homologação na íntegra encontra-se 
disponível em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 17 de 
fevereiro de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA. Autorização da autoridade competente. Processo n° 
47/2023 - Dispensa de Licitação n° 04/2023. Considerando o projeto básico, a 
supremacia do interesse público, as informações e as justificativas, o parecer técnico, 
o parecer jurídico, o não cancelamento de inúmeras cirurgias eletivas agendadas e 
por agendar, pertinentes ao SUS,  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 contínuos de locação 
de geradores de energia elétrica, com potências de 260 Kva, incluindo mão de 
obra, materiais e acessórios para seu funcionamento. A prestação dos 
serviços será realizada pela empresa Genvolt Geradores e Serviços Ltda., 
CNPJ: 22.740.632/0001-24. O prazo de vigência do Contrato será até 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura, ou até que seja finalizado 
o processo licitatório, o que ocorrer primeiro. A dispensa de licitação em 
comento se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, VIII c/c art. 75, 
§ 6° da referida Lei. O valor total da prestação dos serviços é de R$ 
235.872,00 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois 
reais). As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta 
das dotações orçamentárias n° 
33.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002,  3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006 
e 3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003.  São Joaquim de Bicas/MG, 17 de 
fevereiro de 2023. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP.
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