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CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de 
homologação. Processo Licitatório n° 09/2023, na modalidade Pregão 
Eletrônico (SRP) n° 09/2023, realizado no Portal de Compras Públicas, 
cujo objeto é a futura e eventual aquisição de materiais médicos, 
suprimentos para equipamentos, incluindo o fornecimento de impressoras a 
título de comodato. Consulta aos itens adjudicados e aos fornecedores 
vencedores disponível em https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
itens 06 e 14 restaram desertos. O item n° 08 restou fracassado. O valor total 
dos itens adjudicados é de R$ 75.023,93 (setenta e cinco mil, vinte e três 
reais e noventa e três centavos). 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, 27 de janeiro de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP.  Extrato do 
Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços de nº 131/2022, 
Processo Licitatório nº 44/2022 (Aquisição de veículos zero quilômetro, 
adaptado para ambulância). O objeto do presente termo aditivo é o 
reequilíbrio econômico-financeiro para item n° 01 (Ambulância tipo A – 
Simples remoção tipo furgão), constante na Ata de Registro de Preços nº 
131/2022, conforme decisão de fl. 12 exarada nos autos do Processo 
Administrativo nº 56/2022, na forma abaixo especificada:

Referido reequilíbrio não abrange as autorizações de fornecimento 
emitidas em período anterior ao dia 06 de Julho de 2022. Empresa 
Contratada: Mabelê Comércio de Veículos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n.º 
35.457.127/0001-19. 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. Extrato da Ata de Registro de Preços 
nº 58/2023. Processo Licitatório nº 04/2023, Pregão Eletrônico nº 04/2023. 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de 
fracionamento de bevacizumabe. Empresa detentora dos preços 
registrados: Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda: 
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 da Ata n° 58/2023, decorrente 
do processo licitatório n° 04/2023, cujo objeto é o registro de preços para 
futura e eventual prestação de serviços de fracionamento de 
bevacizumbe. 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.
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