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CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunicação de realização do Pregão 
Eletrônico nº 20/2023, Processo Licitatório n° 21/2023, conforme Leis Federais n° 
10.520/2002 e 8.666/1993, sob o regime de menor preço por lote. Abertura das 
propostas: às 9h do dia 06/02/2023, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de instrumentais cirúrgicos. 
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 23/01/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunicação de realização do Pregão 
Eletrônico nº 17/2023, Processo Licitatório n° 17/2023, 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 06/02/2023, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de itens odontológicos – de “C” 
a “V”. 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 24/01/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Processo 
Licitatório n° 04/2023, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 04/2023, 
realizado no Portal de Compras Públicas, cujo objeto é a futura e eventual 
prestação de serviços de fracionamento de bevacizumabe. Consulta aos itens 
adjudicados e aos fornecedores vencedores disponível em file:///C:/Users/
Secretaria%20Executiva/Downloads/Adjudicacao_217101.pdf. Os itens 01 e 02 
restaram desertos. O valor total dos itens adjudicados é de R$ 87.000,00 (oitenta e 
sete mil reais). O termo de homologação na íntegra encontra-se disponível em 
file:///C:/Users/Secretaria%20Executiva/Downloads/Homologacao_217101.pdf. 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP. São Joaquim 
de Bicas/MG, 24 de janeiro de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Segundo Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 129/2022 (registro de preços para 
futura e eventual aquisição de veículos tipo passeio (5 lugares), minivan (7 
lugares), ambulância tipo a simples e veículo de transporte (15 lugares), zero 
quilômetro). O presente termo tem como objeto o apostilamento para fins de 
alteração do item 04 (2 veículos) da Ata de Registro de Preços n° 
400/2022 para remanejamento da quantidade de saldo parcial do Consórcio 
ICISMEP para o município de Ibirité. Contratada: Ford Motor Company 
Brasil, com sede na Rodovia Governador Mario Covas, n° 3255, Sala 03, Bairro 
Padre Mathias, no Município de Cariacica - ES, CEP: 29.157-100, Fone (11) 
4174- 5713, e-mail dmassini@ford.com, inscrita no CNPJ sob o n° 
03.470.727/0041-18 O pagamento referente ao quantitativo remanejado será de 
responsabilidade do município de Ibirité. 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. Extrato do Terceiro Termo de 
Apostilamento ao Processo Licitatório nº 129/2022 (registro de preços para 
futura e eventual aquisição de veículos tipo passeio (5 lugares), minivan (7 
lugares), ambulância tipo a simples e veículo de transporte (15 lugares), zero 
quilômetro). O presente termo tem como objeto o apostilamento para fins de 
alteração do item 05 (4 veículos) da Ata de Registro de Preços n° 
399/2022 para remanejamento da quantidade de saldo parcial do Consórcio 
ICISMEP para o município de Ibirité. Contratada: Ypê Comércio E Serviços Eireli, 
com sede na avenida nadra bufacial, n° 451, quadra 145, lote 9, sala 3, setor 
faiçalville, no município de Goiânia – GO, Cep: 74.350-750, fone (62) 
3288-7455, e-mail ype.comercio05@gmail.com, inscrita no CNPJ sob o n.º 
04.939.426/0001-66. O pagamento referente ao quantitativo remanejado será de 
responsabilidade do Município de Ibirité. 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 do Primeiro Termo Aditivo 
ao Contrato de nº 52/2022, Processo Licitatório nº 173/2022. O objeto do 
presente Termo Aditivo é a inclusão do CNPJ da filial. Para fins de execução e 
emissão de notas fiscais, fica incluído no contrato o seguinte estabelecimento filial: 
Inclusão do CNPJ 11.344.038/0014-12, localizado na Rua Claudio Cesar De Aguiar 
Mauriz, Nº 433, Quadra15 Lote 16, Bairro Centro, Município De Bertioga/
SP. Empresa Contratada: Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. 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 Contrato, com endereço Rua Orquídeas, nº 489, Flor de Minas
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CEP: 32920-000, no Município de São Joaquim de Bicas/MG, no horário de 
10h às 16h. Outras informações, telefone (31) 2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 130/2022. Ata de 
Registro de Preços n° 450/2022. Referência: Solicitação de reequilíbrio 
econômico-financeiro do preço registrado para o item nº 62 (papel higiênico 
rolo 30 m 100% fibras naturais, picotado, gofrado, com relevo, folha simples, na cor 
branca, neutro). Solicitante: 3 Poderes Comércio Ltda- ME– 
CNPJ:14.937.152/0001-20. Decisão. Considerando a abertura do Processo 
Administrativo n°130/2022, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, pleiteado pela empresa 3 Poderes 
Comércio Ltda-ME; Considerando que no dia 22 de abril de 2022, foi declarado o 
encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
em decorrência da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19); Considerando o 
parecer técnico do setor solicitante, acostado aos autos; Considerando a 
argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 345/2022; Indefiro a solicitação 
de reequilíbrio econômico-financeiro e/ou cancelamento pleiteado pela empresa 3 
Poderes Comércio Ltda, referente ao item nº 62 (papel higiênico rolo 30 m), 
constantes na Ata de Registro de Preços n°450/2022. São Joaquim de Bicas/MG, 24 
de janeiro de 2023. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP. 

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Processo Administrativo n° 131/2022. Ata de 
Registro de Preços n° 450/2022. Referência: Solicitação de reequilíbrio econômico-
financeiro do preço registrado para os itens nº 22 (detergente líquido para louças, 
frasco de 500 ml), nº26 (esponja dupla face-fibra com espuma), nº 30 (limpador 
multiuso de uso doméstico, líquido, aromas diversos) e nº 73 (sabão em pó-
granulado e homogêneo), registrado na Ata de referência. Solicitante: 3 Poderes 
Comércio Ltda – CNPJ: 14.937.15/0001-20. Decisão. Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 131/2022, visando a análise do pedido de reequilíbrio 
econômico-financeiro de preço registrado, para os itens acima citados, pleiteado 
pela empresa 3 Poderes Comércio Ltda: Considerando que no dia 22 de abril de 
2022, foi declarado o encerramento da Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção pelo novo coronavírus 
(Covid-19); Considerando que a empresa 3 Poderes Comércio Ltda, licitante 
remanescente no Pregão Eletrônico n° 73/2022, aceitou fornecer os itens n° 22 e 30 
pelo valor unitário registrado na Ata n° 450/2022; Considerando que a empresa 3 
Poderes Comércio Ltda. se encontra apta para o fornecimento dos itens em 
questão, conforme parecer técnico n° 01/2022 juntado aos autos; Considerando a 
argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 16/2022; Indefiro a solicitação de 
reequilíbrio econômico-financeiro e/ou cancelamento pleiteado pela empresa 3 
Poderes Comércio Ltda, referente aos itens n° 26 e 73, constantes na Ata de 
Registro de Preços n°450/2022. Quanto aos itens nº 20 e 30, o fornecimento passará 
a ser realizado pela empresa Exata Indústria e Comércio Ltda., CNPJ: 
17.591.262/0001-70, mediante a celebração de termo aditivo. São Joaquim de Bicas/
MG, 24 de janeiro de 2023. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 
611/2022. Processo Licitatório nº 122/2022, Pregão Eletrônico nº 78/2022. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais médicos 
descartáveis – Vol. I – de “A a C”. Empresa detentora dos preços registrados: SP 
Odonto Distribuidora de Produtos Odontologicos - Eireli, Vigência do 
instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos preços registrados. A 
íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do Consórcio ICISMEP. 
Mais informações: 98483-1905/2571-3026.

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 da Ata de n° 611/2022, decorrente do processo licitatório n° 122/2022, cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição materiais médicos 
descartáveis – Vol. I – de “A a C”. 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 
29/2023. Processo Licitatório nº 170/2022, Pregão Eletrônico nº 112/2022. Objeto: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lente intraocular, anel 
corneano intraestromal e cartuchos. Empresa detentora dos preços registrados: Alcon 
Brasil Cuidados com a Saúde Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e o representante 
da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível 
na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 30/2023. 
Processo Licitatório nº 170/2022, Pregão Eletrônico nº 112/2022. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de lente intraocular, anel corneano 
intraestromal e cartuchos. Empresa detentora dos preços registrados: Asli 
Comercial Eireli; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e o representante da detentora dos 
preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do 
consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 31/2023. 
Processo Licitatório nº 170/2022, Pregão Eletrônico nº 112/2022. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de lente intraocular, anel corneano 
intraestromal e cartuchos. Empresa detentora dos preços registrados: 
Mediphacos Indústria Médicas S.A; Vigência do instrumento: 12 meses. Signatários: 
Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e o representante 
da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento encontra-se disponível 
na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 32/2023. 
Processo Licitatório nº 170/2022, Pregão Eletrônico nº 112/2022. Objeto: Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de lente intraocular, anel corneano 
intraestromal e cartuchos. Empresa detentora dos preços registrados: Orthofacos 
Produtos para Ortopedia e Oftalmologia Ltda; Vigência do instrumento: 12 meses. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP e 
o representante da detentora dos preços registrados. A íntegra do instrumento 
encontra-se disponível na sede do consórcio. Mais informações, telefone (31) 
2571-3026.

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 que a empregada pública Daniele Ferreira Faria fica designada como fiscal das 
Atas n° 29/2023 a nº 32/2023, decorrente do processo licitatório n° 170/2022, cujo objeto 
é o registro de preços para futura e eventual aquisição de lente intraocular, anel 
corneano intraestromal e cartuchos. 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. Retificação do Termo de Apostilamento publicado 
no órgão oficial do Consórcio ICISMEP em 06 de janeiro de 2022, referente ao 
reajuste no valor do Contrato n° 20/2022, firmado com a empresa Otimisa Marketing e 
Eventos LTDA EPP. Onde se lê: Em virtude do reajuste, o valor mensal do Contrato 
passa a ser de R$ 2.785,98 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e 
noventa e oito centavos), leia-se: Em virtude do reajuste, o valor mensal do 
Contrato passa a ser de R$ 2.785,98 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa 
e oito centavos), aplicável ao período de junho/2022 a 
junho/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Ato de ratificação. Referência: Inexigibilidade de licitação n° 
01/2023 – Processo n° 32/2023. Considerando o projeto básico, as informações e as 
justificativas, o parecer jurídico e os demais documentos contidos nos autos do processo 
em epígrafe, ratifico a inexigibilidade de licitação para contratação de empresa 
especializada em capacitação na Nova Lei de Licitações, por meio de inscrição de 02 
(dois) empregados públicos do Consórcio, para participarem do curso Imersão 
Completa na Nova Lei de Licitações, de forma presencial, nos dias 08, 09 e 10 
de fevereiro de 2023, em Belo Horizonte/MG. A capacitação será realizada pela empresa 
DJ Contabilidade e Consultoria em Gestão Ltda., CNPJ: 27.522.067/0001-42. 
A inexigibilidade de licitação em comento se o fundamenta no art. 25, inciso II 
c/c art. 13, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93. O valor total o da capacitação 
será de R$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais). Dotações orçamentárias 
por onde correrão as despesas: 3.3.90.39.00.1.01.00.04.122.0002.2.0001 e 
o 3.3.90.39.00.1.03.01.10.302.0002.2.0005. Nesta oportunidade, determino a publicação e 
o divulgação deste ato. São Joaquim de Bicas/MG, 24 de janeiro de 2023. Eustáquio 
da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARAOPEBA – ICISMEP. Informação sobre preços regionais da tabela de preços da ANP 
(Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), para fins de pagamento 
aos postos de combustíveis credenciados por intermédio do Chamamento Público n° 
04/2022, Processo n° 117/2022, realizado pelo Consórcio ICISMEP. Conforme disposto no 
item 3.1 do Edital, fica concedido o reajuste semanal a ser aplicado a partir do dia 
26/01/2023, tendo como base o valor médio ao consumidor do município de Betim/MG, 
conforme divulgado pela ANP. São Joaquim de Bicas, 25/01/2023. Marcilene Rosa Souza 
Vaz de Resende, diretora de Administração e Gestão do Consórcio.
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