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CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Termo de homologação. Processo Licitatório n
° 18/2023, na modalidade Pregão Eletrônico (SRP) n° 18/2023, realizado no Portal 
de Compras Públicas, cujo objeto é a futura e eventual aquisição de agulhas para 
biópsia e punção, com instrumento de biópsia em comodato. Itens adjudicados para 
o fornecedor UNIT Indústria, Comércio, Importação e Exportação 
LTDA, CNPJ: 66.969.262/0001-77. O valor total dos itens adjudicados é de R$ 
28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais). 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, 24 de fevereiro de 2023.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. O Consórcio ICISMEP e o Centro de 
Diagnóstico por Imagem LTDA, CNPJ nº 19.691.641/0001-68, celebram o contrato 
nº 04/2023. Processo nº 40/2023, Inexigibilidade de Licitação nº 04/2023. 
Objeto: Contratação de empresa especializada em realização de exames de 
mamografia, destinados a atender aos usuários da rede pública de saúde 
dos municípios consorciados ao Contratante, conforme SIGTAP – Sistema de 
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema 
Único de Saúde - SUS. Vigência: 12 meses, a contar de 24/02/2023. Saldo total: R$ 
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Dotação Orçamentária 
3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002 e 3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006. 
Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, diretor geral do Consórcio 
ICISMEP, e Márcio Rodrigues Campos, sócio da contratada. A íntegra do 
instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio ICISMEP. Mais 
informações, telefone (31) 2571.3026. 

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Designação de fiscal de Contrato Geraldo 
Rodrigues do Carmo, diretor de Gestão em Saúde, faço saber, nos termos do art. 67 
da Lei n° 8.666/93, por meio da presente publicação, que a empregada pública 
Elenice Aparecida Costa França, fica designada como fiscal do Contrato n° 04/2023, 
decorrente do Processo n° 40/2023, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em realização de exames de mamografia, destinados a atender aos 
usuários da rede pública de saúde dos municípios consorciados ao Contratante, 
conforme SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do Sitema Único de Saúde - SUS. A responsabilidade do 
exercício da fiscalização supramencionada aplicar-se-á a partir do início da vigência 
do Contrato, sem prejuízo da execução de suas respectivas atividades rotineiras, e 
sem acréscimo de remuneração. O encargo permanecerá até o fim da vigência do 
Contrato, ou até ulterior decisão.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. O Consórcio ICISMEP e a empresa 
Igarapé Imagens LTDA, CNPJ nº 40.681.580/0001- 44, celebram o contrato nº 
05/2023. Processo nº 39/2023, Inexigibilidade de Licitação nº 03/2023. Objeto: 
Contratação de empresa especializada em realização de exames de mamografia, 
destinados a atender aos usuários da rede pública de saúde dos municípios 
consorciados ao Contratante, conforme SIGTAP – Sistema de 
Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sistema 
Único de Saúde - SUS. Vigência: 12 meses, a contar de 24/02/2023. Saldo total: R$ 
280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Dotação Orçamentária 
3.3.90.39.00.1.02.01.10.302.0003.2.0002 e 
3.3.90.39.00.1.03.02.10.302.0003.2.0006. Signatários: Eustáquio da Abadia Amaral, 
diretor geral do Consórcio ICISMEP, e Marcelo de Oliveira Andrade, sócio da 
contratada. A íntegra do instrumento encontra-se disponível na sede do consórcio 
ICISMEP. Mais informações, telefone (31) 2571.3026.

CONSÓRCIO INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO 
MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP. Designação de fiscal de Contrato 
Geraldo Rodrigues do Carmo, diretor de Gestão em Saúde, faço saber, nos termos 
do art. 67 da Lei n° 8.666/93, por meio da presente publicação, que a 
empregada pública Elenice Aparecida Costa França, fica designada como fiscal do 
Contrato n° 05/2023, decorrente do Processo n° 39/2023, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em realização de exames de mamografia, 
destinados a atender aos usuários da rede pública de saúde dos municipios 
consorciados ao Contratante, conforme SIGTAP – Sistema de Gerenciamento 
da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do Sitema Único de Saúde 
- SUS. A responsabilidade do exercício da fiscalização supramencionada aplicar-
se-á a partir do início da vigência do Contrato, sem prejuízo da execução de suas 
respectivas atividades rotineiras, e sem acréscimo de remuneração. O encargo 
permanecerá até o fim da vigência do Contrato, ou até ulterior decisão.
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