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administrativos em geral. Art. 2º Fica delegada à Diretora de Controle e 
Finanças do Consórcio ICISMEP, Sra. Lidiane Monteiro Coelho, sem prejuízo 
das demais atribuições e competências concernentes ao cargo, 
competência para: I - Firmar os convênios, contratos e acordos de interesses 
do Consórcio ICISMEP de competência da respectiva diretoria e os 
inerentes à Secretaria Executiva, exceto contrato de rateio; II – Ordenação de 
despesas, assinaturas de empenho, liquidação da despesa, ordem de 
pagamento e de operações bancárias e suprimento de fundos – 
Adiantamento e diária de viagem, necessários ao bom funcionamento 
desta entidade. Art. 3º Fica delegada ao Diretor de Gestão em Saúde do 
consórcio ICISMEP, Sr. Geraldo Rodrigues do Carmo, sem prejuízo das 
demais atribuições e competências inerentes ao cargo, competência para: I - 
Firmar os contratos e acordos de interesses do Consórcio ICISMEP, de 
competência da respectiva diretoria. Art. 4º Ficam suspensas durante o 
período em que vigorar esta resolução as disposições estabelecidas pela 
Resolução nº 102, de 01 de dezembro de 2021, publicada no órgão oficial do 
Consórcio, ano 3 – Número 417. Art. 5º Esta Resolução vigorará 
somente pelo período de 10 de janeiro de 2023 a 17 de janeiro de 2023. 
São Joaquim de Bicas/MG, 09 de janeiro de 2023. Elson da Silva Santos 
Junior, secretário executivo ICISMEP.

Referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento 
emitidas em período anterior ao dia 28 de novembro de 2022. 
Empresa Contratada: Acácia Comércio de Medicmentos Eireli, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 03.945.035.0001-91. Signatários: Eustáquio da Abadia 
Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e representante da 
contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível no Consórcio 
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. Aviso 
de realização do Pregão Eletrônico nº 04/2023, Processo Licitatório 
n° 04/2023, 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 19/01/2023, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviço de 
fracionamento de bevacizumabe. 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 06/01/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP.  Aviso de  
realização do Pregão Eletrônico nº 09/2023, Processo Licitatório n° 
09/2023, 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 19/01/2023, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de materiais médicos – 
suprimentos para equipamentos, incluindo o fornecimento de 
impressoras a título de comodato. 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 
06/01/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do 
Sexto Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços de nº 20/2022, 
Processo Licitatório nº143/2021 (Aquisição de medicamentos 
antimicrobianos, antiparasitários e antifúngicos – “I” a “V”). O objeto do 
presente Termo Aditivo é o reequilíbrio econômico-financeiro para item n°24 
(neomicina 5mg/g + bacitracina 250 ui/g - 50 g – pomada 
dermatológica – 50g), constante na Ata de Registro de Preços nº 20/2022, 
conforme decisão de fl. 29 exarada nos autos do Processo Administrativo 
nº126/2022.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Processo 
Licitatório n° 135/2022, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 87/2022, 
realizado no Portal de Compras Públicas, cujo objeto é a futura e eventual 
aquisição de equipamentos oftalmológicos, cardiológicos e cirúrgicos, 
incluindo a instalação, com devidos laudos de calibração, além do 
fornecimento de insumos, materiais e acessórios para o funcionamento 
individual de cada equipamento. Consulta aos itens adjudicados e aos 
fornecedores vencedores disponível em file:///C:/Users/Secretaria%
20Executiva/Downloads/Adjudicacao_203728%20(1).pdf. O valor total dos 
itens adjudicados é de R$ 11.931.040,00 (onze milhões, novecentos e trinta e 
um mil e quarenta reais). O termo de homologação na íntegra encontra-se 
disponível em file:///C:/Users/Secretaria%20Executiva/Downloads/
Homologacao_203728%20(1).pdf. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral 
do Consórcio ICISMEP. São Joaquim de Bicas/MG, 09 de janeiro de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Resolução nº 05, de 09 de janeiro de 
2023. Dispõe sobre delegação de competência no âmbito do Consórcio Público 
Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba para prática de 
Atos que especifica. Elson da Silva Santos Junior, secretário executivo do 
Consórcio Público Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio 
Paraopeba – ICISMEP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
18, incisos I a XXXV, da 15ª Alteração Contratual. RESOLVE: Art. 1º Fica 
delegada à Diretora de Administração e Gestão do consórcio ICISMEP, Sra. 
Marcilene Rosa Souza Vaz de Resende, sem prejuízo das demais atribuições e 
competências inerentes ao cargo, competência para: I – Homologar as 
licitações, ratificar as dispensas e inexigibilidades de licitação, assinar atas e 
contratos administrativos oriundos de processos administrativos de compras; 
II - Firmar os contratos e acordos de interesses do Consórcio ICISMEP, de 
competência da respectiva diretoria; III – Decidir em processos   
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