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CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Comunicação de realização do Pregão 
Eletrônico nº 36/2023, Processo Licitatório n° 41/2023, 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 06/03/2023, disputa: às 10h do mesmo dia. Objeto: 
Contratação de empresa especializada na locação de banheiros químicos. 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 16/02/2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Ato de ratificação. Referências: Processo n° 
40/2023, Inexigibilidade de licitação n° 04/2023 oriunda do Processo n° 19/2023, 
Chamamento Público n° 01/2023. Considerando o projeto básico, a supremacia do 
interesse público, as informações e as justificativas, as documentações recepcionadas, 
os pareceres técnico e jurídico, bem como os demais documentos contidos nos autos 
do processo em epígrafe, ratifico a inexigibilidade de licitação para a contratação de 
empresa especializada na realização de exames de mamografia, destinados a atender 
os usuários da rede pública de saúde dos municípios consorciados, conforme 
SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e 
OPM do SUS, de acordo com as especificações constantes do Projeto Básico. 
Empresa credenciada: Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda. - CDI, inscrito no 
CPNJ sob o nº 19.691.641/0001-68. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da 
Lei. Os valores a serem pagos ao prestador serão aqueles estabelecidos na Tabela de 
Procedimentos do SUS, presente no SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela 
de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde – SUS. A 
inexigibilidade de licitação em comento se fundamenta no art. 25, caput, da Lei 
Federal nº 8.666/93. São Joaquim de Bicas/MG, 16 de fevereiro de 2023. Eustáquio da 
Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio ICISMEP.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Ato de ratificação. Referências: Processo n° 
39/2023, Inexigibilidade de licitação n° 03/2023 oriunda do Processo n° 19/2023, 
Chamamento Público n° 01/2023. Considerando o projeto básico, a supremacia do 
interesse público, as informações e as justificativas, as documentações recepcionadas, 
os pareceres técnico e jurídico, bem como os demais documentos contidos nos autos 
do processo em epígrafe, ratifico a inexigibilidade de licitação para a contratação de 
empresa especializada na realização de exames de mamografia, destinados a atender 
os usuários da rede pública de saúde dos municípios consorciados, conforme 
SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e 
OPM do SUS, de acordo com as especificações constantes do Projeto Básico. 
Empresa credenciada: Igarapé Imagens Ltda., inscrita no CPNJ sob o nº 
40.681.580/0001-44. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei. Os valores a 
serem pagos ao prestador serão aqueles estabelecidos na Tabela de Procedimentos do 
SUS, presente no SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde – SUS. A inexigibilidade de 
licitação em comento se fundamenta no art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93. 
São Joaquim de Bicas/MG, 16 de fevereiro 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 
79/2023. Processo Licitatório nº 177/2022, Pregão Eletrônico nº 115/2022. Objeto: 
Registro de preços para contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de pequenas reformas e manutenções prediais, incluindo a aquisição e 
instalação de gerador fotovoltaico. Empresa detentora dos preços registrados: H2F 
Construções e Serviços Terceirizados de Mão de Obra 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: 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 empregado público Hugo Vinicius Martins Duarte fica designado como fiscal 
da Ata n° 79/2023, decorrente do processo licitatório n° 177/2022, cujo objeto é o 
registro de preços para contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços de pequenas reformas e manutenções prediais, incluindo a aquisição e 
instalação de gerador fotovoltaico. 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 do Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 05/2022 (Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
equipamento médico – Infiniti). O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação 
do prazo de vigência do Contrato por mais um período de 10 (dez) meses, bem como 
o reajuste no valor. Empresa Contratada: Alcon Brasil Cuidados com a Saúde LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 32.929.819/0002-05. 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. Processo Licitatório n° 03/2023. Pregão 
Eletrônico (SRP) n° 03/2023. Referência: Recurso administrativo interposto pela 
empresa CLS Serviços e Assessoria Ltda. (CNPJ: 40.214.888/0001-80), face a decisão 
que classificou a empresa Golden Clean Produtos Comerciais Eireli. (CNPJ: 
15.250.965/0001-00), referente ao item n° 22. Decisão. Considerando a abertura do 
Processo Licitatório n° 03/2023, visando a futura e eventual aquisição de 
medicamentos de uso tópico e soluções – Volume III – “M a V”; Considerando a 
manifestação recursal enviada pela empresa recorrente CLS Serviços e Assessoria 
Ltda; Considerando as contrarrazões enviadas pela empresa recorrida Golden Clean 
Produtos Comerciais Eireli; Considerando o art. 48, II, da Lei n° 8.666/93, que dispõe 
que serão desclassificadas as propostas com valor global superior ao limite 
estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação 
que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, 
condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação; 
Considerando que a inexequibilidade de uma proposta não pode ser presumida, 
devendo ser comprovada, momento em que se oportunizará ao licitante a 
demonstração da viabilidade de sua proposta, conforme preconiza a doutrina e a 
jurisprudência já consolidadas sobre a matéria; Considerando que o Edital da 
licitação estabelece que se o (a) Pregoeiro (a) entender que o preço é inexequível, ele 
poderá fixar prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por 
meio de planilha de custos ou outros documentos; Considerando a nota fiscal n° 
003686 apresentada pela recorrida; Considerando a pesquisa de mercado realizada 
na fase interna do processo licitatório em questão; Considerando a manifestação da 
pregoeira responsável pela condução do Processo Licitatório n° 03/2023; 
Considerando a argumentação encampada no Parecer Jurídico n° 059/2023 acostado 
aos autos, decido pelo não provimento do recurso apresentado por CLS Serviços e 
Assessoria Ltda., sendo mantida a decisão que classificou a empresa recorrida. 
São Joaquim de Bicas/MG, 14 de fevereiro 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 
78/2023. Processo Licitatório nº 27/2023, Pregão Eletrônico nº 26/2023. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva, limpeza (periódica e anual), instalação, e remanejamento de 
condicionadores de ar, com previsão de saldo para fornecimento de peças, acessórios 
e infraestrutura para instalação de novos ares-condicionados. Empresa detentora dos 
preços registrados: Strongs Soluções em Climatizações e Refrigerações e Energia 
Elétrica 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 empregado público Hugo Vinicius Martins Duarte fica designado como fiscal 
da Ata n° 78/2023, decorrente do processo licitatório n° 27/2023, cujo objeto é 
o registro de preços para futura e eventual prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, limpeza (periódica e anual), instalação, e 
remanejamento de condicionadores de ar, com previsão de saldo para fornecimento 
de peças, acessórios e infraestrutura para instalação de novos ares-condicionados. 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. Comunicação de atualização da Tabela de 
Serviços e Procedimentos em Saúde (TSPS), com vigência a partir de fevereiro de 
2023, motivada pela solicitação dos municípios de Nova Lima e Abaeté, conforme 
analisado e aprovado pela Comissão Técnica para avaliação e formalização das 
alterações da TSPS. O documento na íntegra encontra-se na sede administrativa do 
ICISMEP, Rua Orquídeas, 489, Bairro Flor de Minas, São Joaquim de Bicas/MG e 
substitui a última atualização publicada. Diretoria de Gestão em Saúde. 
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