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CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunicação de realização do 
Pregão Eletrônico nº 22/2023, Processo Licitatório n° 23/2023, 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 16/02/2023, disputa: às 10h do 
mesmo dia. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos sujeitos a controle especial - “A” a “Z”. 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 
02/02/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunicação da suspensão da 
sessão do Pregão Eletrônico nº 28/2023, Processo Licitatório nº 29/2023, 
cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
acessórios para rede de gases medicinais e usina concentradora de oxigênio 
do tipo PSA, capaz de fornecer gás oxigênio e ar comprimido medicinal nas 
quantidades e especificações firmadas no presente instrumento, incluindo a 
instalação, com os devidos laudos de calibração, além dos componentes 
necessários para o funcionamento individual de cada sistema, outrora 
agendada para o dia 03/02/2023, deixando imediatamente reagendado o 
início da abertura das propostas para às 9h do dia 15/02/2023 e a disputa 
para às 10h do mesmo dia. 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 
02/02/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato do Segundo Termo 
Aditivo à Ata de Registro de Preços de nº 450/2022, Processo Licitatório nº 
113/2022 (Aquisição de materiais de limpeza e outros materiais de 
consumo). O objeto do presente Termo Aditivo é a inclusão do item n° 22 
(detergente líquido para louças, frasco de 500 ml) e do item n° 30 (limpador 
multiuso de uso doméstico, líquido, aromas diversos) ao rol de itens a serem 
fornecidos pela empresa Exata Indústria e Comércio Ltda., por 
intermédio da Ata de Registro de Preços n° 450/2022, considerando a 
decisão publicada no órgão oficial do Consórcio ICISMEP em 25 de janeiro 
de 2023. Empresa Contratada: Exata Indústria e Comércio Ltda inscrita 
no CNPJ sob o n.º 17.591.262/0001-70. 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 do Primeiro Termo 
Aditivo ao Contrato de nº 33/2021, Processo Licitatório nº 144/2021. O 
objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do 
contrato por mais 12 (doze) meses, bem como reajuste contratual que perfaz 
percentual de 6,470020%, com base na calculadora cidadão/BACEN. O valor 
mensal corrigido através do índice perfaz o montante de R$ 17,57 (dezessete 
reais e cinquenta e sete centavos). Empresa Contratada: Brasildental 
Operadora de Planos Odontológicos S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 
19.962.272/0001-09. 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 do 
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 60/2023. Processo Licitatório nº 09/2023, Pregão Eletrônico nº 
09/2023. Objeto: Registro de preços futura e eventual aquisição de materiais 
médicos – suprimentos para equipamentos, incluindo o fornecimento de 
impressoras a título de comodato. Empresa detentora dos preços 
registrados: Cirurgica Ceron Importadora e Exportadora de Equipamentos 
Hospitalares e Veterinarios 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 ICISMEP. 
Mais informações: (31)98483-1905/(31)2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 61/2023. Processo Licitatório nº 09/2023, Pregão Eletrônico nº 
09/2023. Objeto: Registro de preços futura e eventual aquisição de materiais 
médicos – suprimentos para equipamentos, incluindo o fornecimento de 
impressoras a título de comodato. Empresa detentora dos preços registrados

Equipar Médico e Hospitalar 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 ICISMEP. Mais 
informações:  (31)98483-1905/(31)2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 62/2023. Processo Licitatório nº 09/2023, Pregão Eletrônico nº 
09/2023. Objeto: Registro de preços futura e eventual aquisição de materiais 
médicos – suprimentos para equipamentos, incluindo o fornecimento de 
impressoras a título de comodato. Empresa detentora dos preços registrados: 
Qualimage Comércio Serviços e Representações 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 ICISMEP. Mais informações:  (31)98483-1905/(31)2571-3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 
DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Extrato da Ata de Registro de 
Preços nº 63/2023. Processo Licitatório nº 09/2023, Pregão Eletrônico nº 
09/2023. Objeto: Registro de preços futura e eventual aquisição de materiais 
médicos – suprimentos para equipamentos, incluindo o fornecimento de 
impressoras a título de comodato. Empresa detentora dos preços registrados: 
Salvi Lopes & CIA 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 ICISMEP. Mais informações: 
(31)98483-1905/(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 a empregada pública Daniele Ferreira 
Faria fica designada como fiscal das Atas n° 60/2023 a nº 63/2023, decorrente 
do processo licitatório n° 09/2023, cujo objeto é o registro de preços futura e 
eventual aquisição de materiais médicos – suprimentos para equipamentos, 
incluindo o fornecimento de impressoras a título de comodato. 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. Processo Administrativo  
n° 16/2023. Realização de despesa sem empenho prévio. Procedência: 
Recursos Humanos - ICISMEP. Decisão Considerando a abertura do 
Processo Administrativo n° 16/2023 e a Lei n° 4.320/64, destinado a 
apurar despesa efetuada sem empenho prévio, relativas à prestação de 
serviços; Considerando que os serviços prestados foram atestados pela 
empregada pública no âmbito do Consórcio ICISMEP à época dos fatos; 
Considerando que a inexistência de prévio empenho não possui o condão de 
afastar o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, 
sob pena de locupletamento sem justa causa por parte da 
Administração; Considerando manifestação da controladoria, memorando 
nº 13/2023; Considerando o Parecer Jurídico n° 47/2023 acostados aos 
autos; Considerando que ainda que a contratação não tenha observado as 
formalidades tempestivas relativas ao empenho, não se pode negar ao 
prestador dos serviços o pagamento devido, sob pena de 
enriquecimento ilícito; Decido pela efetivação do pagamento devido a 
prestadora Marisa da Silveira Moreira, no importe de   R$4.420,00 (quatro 
mil, quatrocentos e vinte reais). Nesta oportunidade, determino a célere 
apuração dos fatos e responsabilização dos agentes que deram causa ao 
ocorrido, mediante sindicância interna. São Joaquim de Bicas/MG, 03 
de fevereiro de 2023. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio Público ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. 
Processo Administrativo n° 15/2023. Realização de despesa sem empenho 
prévio. Procedência: Recursos Humanos - ICISMEP. Decisão. 
Considerando a abertura do Processo Administrativo n° 15/2023 e a Lei 
n° 4.320/64, destinado a apurar despesa efetuada sem empenho prévio, 
relativas à prestação de serviços; Considerando que os serviços prestados 
foram atestados pela gestora do Contrato à época dos fatos; 
Considerando que a inexistência de prévio empenho não possui o 
condão de afastar o dever de pagamento pelos serviços efetivamente 
prestados, sob pena de locupletamento sem justa causa por parte da 
Administração; Considerando manifestação da controladoria, memorando 
nº 12/2023; Considerando o Parecer Jurídico n° 48/2023 acostados 

aos autos; Considerando que ainda que a contratação não tenha 
observado as formalidades tempestivas relativas ao empenho, não se 
pode negar ao prestador dos serviços o pagamento devido, sob 
pena de enriquecimento ilícito; Decido pela efetivação do pagamento 
devido a prestadora Ana Flávia Fernandes, no valor de R$1.265,00 (um 
mil, duzentos e sessenta e cinco reais). Nesta oportunidade, determino a 
célere apuração dos fatos e responsabilidade dos agentes que deram 
causa ao ocorrido, mediante sindicância interna. São Joaquim de Bicas/
MG, 03 de fevereiro de 2023. Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do 
Consórcio Público ICISMEP.


		2023-02-03T15:42:07-0300
	CAROLINA MORAIS GONCALVES DE ALENCAR:10277023688




