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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gerência de Logística e Aquisições - Compras

Processo nº 2330.01.0002223/2020-66
Contagem, 30 de dezembro de 2020.
Procedência: Despacho nº 23/2020/IPEM/GLACO
Des natário(s): Diretoria Geral

Assunto: atender ao Art. 20 § § 1º e 2º do Decreto Estadual 46.311, de 16 de setembro de 2013.

DESPACHO
Publicação de intenção de Aderir Registro de Preços como carona
O Ins tuto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerias IPEM-MG, com o intuito de atender ao Art.
20 § § 1º e 2º do Decreto Estadual 46.311, de 16 de setembro de 2013, torna público que tem interesse em
aderir, como carona, a Ata de Registro de Preços nº 001/2020, oriunda do PROCESSO LICITATÓRIO Nº
018/2020, Pregão Presencial nº 001/2020, gerenciado pelo CIMVA – Consórcio Intermunicipal Mul ﬁnalitário
do Vale do Aço que tem como objeto: " Registro de Preços para contratação de serviços de consultoria em
engenharia e arquitetura com a ﬁnalidade de elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos
execu vos de saneamento, engenharia e ou arquitetura, serviços de levantamento planial métrico, projetos
de loteamento, diagnós cos, estudos de concepção, estudos ambientais, infraestrutura e documentos aﬁns,
com u lização da plataforma building informa on modeling (bim) conforme NBR 15965, serviços de apoio e
análise técnica à estruturação e elaboração de estudos de projetos de gestão pública.
Ins tuto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerias IPEM-MG
Melissa Barcellos Mar nelle
Diretora Geral

Documento assinado eletronicamente por Melissa Barcellos Mar nelle, Diretor(a) Geral, em
04/01/2021, às 09:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27802381&infra_sist…
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 23777515 e o
código CRC 145372DD.
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