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CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Autorização da 
Autoridade Competente. Processo n° 111/2022 - Dispensa de Licitação 
n° 26/2022. Considerando o projeto básico, a supremacia do interesse 
público, as informações e as justificativas, o parecer jurídico e os demais 
documentos contidos nos autos do processo em questão, autorizo a 
dispensa de licitação para aquisição de lanches, incluindo kit lanche para 
paciente em atendimento no Hospital ICISMEP 272 Joias. O fornecimento 
será realizado pela Padaria e Confeitaria Irmãos Nunes Ltda., CNPJ: 
16.434.702/0001-13. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos 
termos do art. 107 da Lei n° 14.133/2021. A dispensa de licitação em 
comento se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, II c/c art. 75, § 2° 
da referida Lei. O valor total do Contrato é de R$ 102.063,60 (cento e dois mil, 
sessenta e três reais e sessenta centavos). As despesas decorrentes 
desta contratação correrão por conta das dotações 
orçamentárias 3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002; 
3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006; 3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003; 
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; 3.3.90.39.00.1.04.01.04.122.0002.2.0010. A 
manutenção do Contrato em questão está atrelada a entrega da documentação 
mencionada no relatório de compra direta inserido nos autos do processo 
em epígrafe, no prazo de até 45 (quarenta) e cinco dias, sob pena de 
rescisão contratual e aplicação das sanções cabíveis. São Joaquim de Bicas/
MG, 28 de julho de 2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do quarto termo aditivo ao 
contrato de Nº 32/2020, Processo Licitatório nº 26/2020, Pregão Eletrônico nº 
17/2020 (Serviços de internet – link de principal). Objeto: O objeto do 
presente termo aditivo é a prorrogação de vigência por mais um período de 12 
(doze) meses, com vigência a contar do dia 04/08/2022 e término 
em 03/08/2023, o reajuste de valor acumulado em 9,70% com base no IST 
(Índice de Serviços de Telecomunicações) e a alteração do endereço do 
item 1 mencionado no Contrato original. Empresa Contratada: 
BTT Telecomunicação S.A, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.565.567/0001-40. O 
presente termo aditivo foi assinado no dia 27 de julho de 2022. 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 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) 9.8308-8642.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 
primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 41/2021 (Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de materiais médicos). O objeto 
do presente termo aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item 
n° 155, constante na Ata de Registro de Preços nº 41/2021, conforme decisão 
de fl. 33 exarada nos autos do Processo Administrativo nº 40/2022, e 
publicada no órgão oficial do Consórcio ICISMEP em 22 de julho de 2022. Em 
virtude do deferimento do pedido, o novo valor do item passa a ser de:

Referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento emitidas 
em período anterior ao dia 20 de maio de 2022. CONTRATADA: F V P 
Coelho ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.294.192/0001-80. 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) 
9.8308-8642.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 203/2022. Processo Licitatório nº 58/2022, Pregão Eletrônico nº 39/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
fisioterápicos. Empresa detentora dos preços registrados: A a Z Saúde 
Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli - Epp; Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral  
ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no consórcio ICISMEP, com endereço na 
Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, no 
Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais 
informações, telefone (31) 98483-1905.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP.  Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 204/2022. Processo Licitatório nº 58/2022, Pregão Eletrônico nº 39/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
fisioterápicos. Empresa detentora dos preços registrados: EGR Equipamentos e 
Soluções Eireli; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral ICISMEP e o representante da detentora dos 
preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no 
consórcio ICISMEP, com endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor 
de Minas, CEP 32920-000, no Município de São Joaquim de Bicas/MG, no 
horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 98483-1905.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP.  Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 205/2022. Processo Licitatório nº 58/2022, Pregão Eletrônico nº 39/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
fisioterápicos. Empresa detentora dos preços registrados: Hand Shop 
Suprimentos Médicos e Terapêuticos Ltda.; Vigência do instrumento: 12 
meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral ICISMEP e o 
representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no consórcio ICISMEP, com endereço na Rua das 
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, no Município de São 
Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone 
(31) 98483-1905.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 206/2022. Processo Licitatório nº 58/2022, Pregão Eletrônico nº 39/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
fisioterápicos. Empresa detentora dos preços registrados: Salvi Lopes & CIA 
Ltda.; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral ICISMEP e o representante da detentora dos preços 
registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no consórcio 
ICISMEP, com endereço na Rua das Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, 
CEP 32920-000, no Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h. Mais informações, telefone (31) 98483-1905.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Designação de fiscal de Ata de 
Registro de Preços. 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 Daniele Ferreira 
Faria fica designada como fiscal das Atas n° 203/2022 a nº 206/2022, 
decorrente do processo licitatório n° 58/2022, cujo objeto é o registro de preços 
para futura e eventual aquisição de materiais fisioterápicos. A responsabilidade 
do exercício da fiscalização supramencionada aplicar-se-á a partir do início da 
vigência da Ata, sem prejuízo da execução de suas respectivas atividades 
rotineiras, e sem acréscimo de remuneração. O encargo permanecerá até o fim 
da vigência da Ata, ou até ulterior decisão.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 207/2022. Processo Licitatório nº 81/2022, Pregão Eletrônico nº 57/2022. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços técnicos 
de engenharia, mediante fornecimento de mão de obra e materiais necessários, 
para apoio, conservação e manutenção (preventiva, predial e corretiva) das 
instalações físicas dos Órgãos Participantes. Empresa detentora dos preços 
registrados: LC de Abreu Filho; Vigência do instrumento: 12 meses. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral ICISMEP e o 
representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível no consórcio ICISMEP, com endereço na Rua das 
Orquídeas, nº 489, Bairro Flor de Minas, CEP 32920-000, no Município de São 
Joaquim de Bicas/MG, no horário de 10h às 16h. Mais informações, telefone 
(31) 98483-1905.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Designação de fiscal de Ata de 
Registro de Preços. 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 empregado público Alfredo Davi 
Zanussi fica designado como fiscal da Ata nº 207/2022, decorrente do processo 
licitatório n° 81/2022, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual 
prestação de serviços técnicos de engenharia, mediante fornecimento de mão 
de obra e materiais necessários, para apoio, conservação e manutenção 
(preventiva, predial e corretiva) das instalações físicas dos Órgãos 
Participantes. A responsabilidade do exercício da fiscalização 
supramencionada aplicar-se-á a partir do início da vigência da Ata, sem 
prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras, e sem acréscimo 
de remuneração. O encargo permanecerá até o fim da vigência da Ata, ou até 
ulterior decisão.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Autorização da autoridade competente.

Processo n° 112/2022 - Dispensa de Licitação n° 27/2022. 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 em licenças de uso de software 
de solução integrada de e-mail, com pacote de software de escritório e 
armazenamento, incluindo suporte técnico remoto. A prestação dos serviços 
será realizada pela empresa Telmex do Brasil S.A., CNPJ: 02.667.694/0001-40. 
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. A dispensa 
de licitação em comento se fundamenta na Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, II 
c/c art. 75, § 2° da referida Lei. O valor total do Contrato é de R$ 43.416,00 
(quarenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais). As despesas decorrentes 
desta contratação correrão por conta das dotações orçamentárias 
3.3.90.40.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001, 3.3.90.40.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002, 
3.3.90.40.00.1.03.01.10.302.0002.2.0019. São Joaquim de Bicas/MG, 28 de julho de 
2022. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. O Consórcio e o Hotel Fazenda 
Vale Amanhecer LTDA., CNPJ nº 11.442.376/0001-72, celebram o contrato 
nº 27/2022. Processo nº 90/2022, Dispensa de Licitação nº 20/2022. 
Objeto: Contratação eventual de empresa especializada em locação de 
infraestrutura para realização dos eventos institucionais realizados pelo 
Consórcio. Vigência: 12 meses, a contar de 05/07/2022. Valor total: R$ 
90.000,00 (noventa mil reais). Dotações Orçamentárias 
3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002; 3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006; 3.3.90.39.00.1.02.02.10.302.0003.2.0003; 
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; 3.3.90.39.00.1.04.01.04.122.0002.2.0010. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP 
e Flávia Alvarenga do Carmo representante da contratada. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível no consórcio ICISMEP, com endereço na 
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. Mais informações, 
telefone (31) 9848-31905.

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° 27/2022, decorrente do Processo n° 90/2022, cujo 
objeto é a contratação eventual de empresa especializada em locação de 
infraestrutura para realização dos eventos institucionais realizados pelo 
Consórcio. 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.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Ato de homologação. São Joaquim de 
Bicas/MG, 29 de julho de 2022. Homologo o resultado da presente licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 60/2022, Processo Licitatório n° 91/2022, cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de 
eletrodomésticos, conforme discriminado no Edital. Itens adjudicados aos 
fornecedores: CH3 Comércio e Negócios Ltda, Item 01, no valor total de  
R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais); Master Eletrodomésticos 
Eireli, Item 02, no valor total de R$ 24.950,00 (vinte e quatro mil, 
novecentos e cinquenta reais). O item 03 foi revogado, conforme 
disposição contida no subitem 6.2.2 do Edital. O presente processo perfaz 
o valor R$ 107.750,00 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta reais). 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Resolução Nº 64, de 22 de julho de 
2022. Exonerar coordenador técnico no consórcio público Instituição de 
Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba – ICISMEP. Antônio 
Augusto Resende Maia, presidente do ICISMEP, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 14, incisos I a VII, do Contrato de Consorcio Público, 
nos termos de sua 15ª alteração contratual; Resolve: Art. 1º Fica exonerado 
Vianey Ferreira da Costa Junior do cargo de Coordenador Técnico no 
Consórcio Público denominado Instituição de Cooperação Intermunicipal do 
Médio Paraopeba – ICISMEP.  Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, surtindo efeitos a partir de 22 de julho de 2022. São Joaquim de 
Bicas/MG, 22 de julho de 2022. Antônio Augusto Resende Maia, presidente 
ICISMEP.
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